




 ی ۱۰ :

 رع» تره

 یم نو
 مات اطاع نوت هد

 ها ال9۵ دا تققخ

 بایماک و زور ك

 دوب دنهاوخ
 یمقا ودنمقالعنان اوج ز|

 و تام ۳ دودب لبق لاص دنچزا رتآتراعب
 لیکشت اد < داتسارتآت و
 یتح و نونک ات هتبلا هک دناهوار

 هراومه یلو دودحم ابن راکزونم
 پبورتنیا تسا هدوب تبثم یوسرد
 و اهمناخ زا نت دنچ یراکیهب هک
 رظن تحت هدش لیکشت ناتسرید و هاگشن اد لصحم ناوج نابانآ
 ات و دنکیم تیلاعف یمساق یاقآ
 یئاههمان رب رتآن دنچردزبن نونک
 -امآ هبنج هتبلا هک دن اهدروآ هنعس
 یژوردنچ كنیا ۰ تساهتشادیروت
 زا شیب هک زیمت نلاس كب هک ت سا

 رد و ددادن شی اجنک رفن هاجنپ ودص

 عتا و نه سالکلحم یردان نابایخ
 و دناهدوبن هیهت تسا در

 سیب نیدنچ ناشیا .دنتسه راک لوثشم
 هتحصب بیت رتب هک دن | هتفرک رظندد

 ءرا وپک > ابن آ داکن یل داد دن زواب
 بشنیدنچ هک د واد مان «عرس

 ۱ _ داریم هنحصب تسا

 یتاداقتنا ناشیاراک ردقچره
 هک هچنآ لیاقمدد یلد رئاپ هتشاد
 هلرسوب وروشکرل واچ
 ماررب نادنمره

 جاودزا میس هرانس هلجم هر رب
 نزد شاد یددازر "د را شاتر ص6 ۱۵

 قصه جمعه جم جی

 و یرو یر صراط خ

 بانس و یراه زانو ترضعالاو هدنخرف

 . نوچ و دن دوب هتفر ناپفصاب مزال
 1 یخ .یضیب رد دیاب تدحو
 :غاب راهچیوصعب نایفسا
 5 لنوتفز هدابپ د عالاد
 تحخ ماحدژا اب اذل
 ورق تا و لاکشااب
 اراک لاحرپب یلو هدخ
 ورم قیوج هتبلا ۰ دن زهدنادذک

 !هدوب بولطمو یوم دایس ۱
 هبنپ ناواهپ

 یندم نیسح یاهآ
 یدیهج هیناد فو سم
 دولد مرمت مک هدرکب

 «لای رت و ه ریش نادنهرنه یضعا» ربخ درون رد
 یماسا یاشفازا میتشاد میدصت امهکنیااب و دش دمها و> ل ومع+ناکما یآفیق وت تهجمزال ما دفا یدورتب هنلا دیدر هلارا ناشیاب گر ادم و هعجا رم طرح هساوخ تاجیضوت هلجم زا لوتم مرحم تاماتم فرط زا

 ,. . دع دهاوخ مادقا نابانجیاع نیا یفرعع رد یدورا هلااشن [ هذل دناهواد « اناخکاب رن و هریش * لحم ریخت و هدوه رقبیگن رز دوخ لایتناه ۲ یوچ یلو مینک یراددوخ دت وریم اجنادب 4۳( روادنه رنهان تآ
 ال ودلاتمتحناباخ ۰ ,  دناهدومرف لحملق دیدج یاهناکم نیابهتشذگ ننه رد هک دوش هدیبر اشیا .ضرعب یتیاب هکنیا احیض وت

 یواهخیغاق آ نابایخ .۰ ۰ < ۱ هن وخالاب نآ » بچ تسد « نثلگ هارراهچ
 «ش رادف رشتاقآ[» زمراب <. ۶ یشاکل رتم رهاب ناتسرامیب زا رت نیل اپ
 ... میهاربا هکد نابایخ طساوا ۱۸لا ماظن هجا وخ نابایجخ

 هک هدعن ۲ می را ودیما و «!» تسا هیدرت مه زاب ام یگت رز ردایآ
 هچنایور هیس هک میهد ناثن رتنشور كرادم هلارااب یدوزبات دنیام رف لوبق هلیوت دب الف ورادن تحص عوطوء نیا دنا هدومرف یضارتعا
 !! میرادن هرهز و لدام اریز دنیامرف یراددوخ ندرک دیدهت زا « هرادن ندز هچب » دنا هنگ یدق زا هک فورعم لب انب زین ههاآدوخ ًافطا و دنته یصاعشا

 ربدم و زایتما بحاص

 نایتملاک روریاپ
 7 , یداکمهاب

 تراهک (ترب ور

 ٩۱۳۱۰ رامش -م راهچلاس
 /ایخ - هراذالحم
 لایر ۱۰ هرامشکت

 7 لعل ژاماب یرهچون
 لایر ۵۰۰ هنایلاس لا رتشا
 اهن دناوخ یزاسروا رک ۰
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۸/۸ 
 و

 ندوبن اب ندوب
 < یلانحت نشد > ملپف هیپت

 س تروک و مچمترب اد ها رتشاپ

 بلاج هنکن د دیسدماعئاب زنگ روپ

 ثآ نادرگ راک «لواب هردو هکنیا

 بامتم و فلتعم الماک ناباپ وو

 رظن اب اتتسا هدرک هیهت ملبف یاررب

 یکی سک وف یناپک یاسور هدیقعو

 دوش باغتنا اهن ]زا

 -رب بأنک زا «یناتعت نمشدو

 نآ هاوسو هدبد رک سابتقایشورف
 دشابیم مود للما|نیب كنچ هراب رو

 یلاکب رما وان كب ناتیباک مچپمترپ ار

 یوری رسفا زنگ وب تدوک وتسا

 یلاب ۳ كنج ندش ین دل وط . ناماآ

 اد ودنیا نپ هذداپم مک مک لادج و

 كب ره ودب امنیم لدیم یصخش تم وسخب

 یا «ادرهناوسج وضنب دنها وغیم

 دن زاس بولفم ادیرگبد

 دیاب ناتساد لماب هجوتاب

 یلد دن ورب نییذا نایاب رد ودره

 نیاب درکیم رکفنوچ (لداپ كبد)

 زا شیپ ملیف تسا نکمم بیثر
 ذا زیکنا رثات و كبژارت هژادنا

 ۱ دی آ رد بآ

 نآ يط دد هک درک هیبتنآ یارب
 دنن امیم هدنز ودره

 یاسور رظن دید دیاب هلاحو

 *مه یشوخ نایابادل .

 وین زاغآ دوشمبوسحموا رثا

 دهاوخ هنف رک رظن رد مد رمتب رثکا

 هشبک شورف هک یتب رلکا ؛دش ۱

 دنچ هک تسا اجئپا مم الابار

 اب ثدوب > هلئسم دابز و مآ رالد

 دننکبم لحاز «ندوب

 ایفوس دیدج ملیف
 ین وب ابن وس مناخ هکنبادرع واب

 هتشذگ هتفه نوچ - قیاس ندول)

 یلت وب ول راک اب ناشبا جاودزا امسر
 لوفشم رضاحلاحددپ ( دبد رک مالعا

 یل اپمک ان دنشابیم عالثساد ملیفیزاب

 قیاق دملسف داد دارق تن وماداپ
 یداد رب لیف هتش ذک هتفههک اد« یگناخ

 دندومن ءاضما دیدرک زا نآ

 دوخ هبحاصعرد یا وب مناح

 هک دننشاد داهظا نادلگن ربخ اب

 هچوچپب (التسا) ملیف رد نمتک رش
 اد ( یکناخ قیاث ) یدادرب ملیغ

 یکیان اریذ تخاس دهاوخن قومم

 ( ودل واشلم ) رگید هتفه ود
 دناوتیم روم زم ملیف ناد رگ راک

 تک رشامن آ دد نم هک ار یماههنحص

 مه حیدات نآ اتو هدومن هبهت مدادن

 نادرگ راک < دیدلوراک رس درگید
 دوم دنها وغ صخرع ارم «التساد

 ملیف ددا د«ایفوسو لب اقم ثع

 زود كج طسوت هک ( یگناخقیاق)

 سس هدهع رب تنا رک یراک دوشیم هپپآ

 شقن زبن رباهائدام نمشردد دراد

 .دب امنیمافب | ۱دیساسح

 ناگ وا دی دج ملیف
 ملیفثاد رک راک ناک ولآ وشوج

 را نبتسعن نامهاپ هک (كين كيب)

 داکسا هزباج تفایود دبدناک دوخ

 بسک یمهظع تببوبحم و دیدرک
 نیم داهچ هک ادیدیدج ملرف هیت دومن

 ۱ دوم

 اب زا و وداد مات < ما

 اهو ژرچار ) بو رمء

 هیبآ تسا هال و رک سابثفا

 و دشاپیم رادآ یدا

 و یلاداه رتازجدد نآ

 یورناش نرال طسوت (وایا-دان)
 دریگیم ماجنا

 ور مسلپف ناکشیپ راه

 زاک ناج د دونی یرتیم « یسئا رب
 | یئاءیسلفاحم . دنشابب

 ۲ ول )لاکی ژ ومرث | نیتسهب 4۲
 یدا زمتوت و راظتنا دو ربم دامشب
 , دن داد

 ( رنراو )ردیلک نیج
 نداد یناپمک تافیلبت شب

 یلک نیج) هک دهدیم ع الطا

 راه د ملبف لوا شقت ءافیا

 ارج !ثوتلیم) اب « داتسگنئبن روم
 ادادوا رق فورعم هدننک هیهن

 , تسا هدوم

 انونک ات (یلک نبج)

 هدوبهدرگت یذاب یملبا را داو
 راع» یوب دانسب هک یاهفالع

 یافافت تشاد < رانگنین دوم

 اچ و لد ذا اد «كنل رپسا د
 ما د رثوم تاماقم تفربذپ

 لا گا ملیف نیا هکادنن زیم سد رم
 ۷ اوخ یا هتسجنب و حیقب

 بیصت يدامشیب تا راختفا

 وندها وخدوخ ناکشیپ رنهر
 دوم یدوجدام )

 گن وربا) یل ادرک داکب

 ددد یلانات كا رثشاب

 ی یل « دورت ریلک ,نیو
 هیجت زن وج نیل و راک
 زا ملی نیا ناتساد
 اد ن يه شورف رپ و

 » _تساب ؛ ساپتفا "
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 الاکساایح
 + ۰ + 6 6 ج  ذطح

 لر ول یالطلادمكي اهن آذا كيرهب یدوزب ( هذوربدهچب ) ماین شررا
 اهن آ نایهژزا سبد دوشیم میدقت بم اهگنذ د مانب ی

 رد رگیع خش ملیف ن مب رتهنیآ .دوما دهان تک رف

 یالطلادملاسما هک یتاهملیف رد اد همانشیامت نیمه رضاح لاح

 زادنترابع دیدرک اهن آ بیصن (لدوا) خیراتنیاات و دنکیمیژاب یودورب

 - یگابلاثیاملیف (لیان یالط) همان رب نیا هک تسا مامت لامکپ
 رنه - اکیسد ویدوتبو نادرگ راک مدرمناباشلابقتسا نیمهدراد هاذآ
 ویدوشب و ؛وناکنم اناولیس ناکشیپ  نآ رب اد ورتم یناپمک هک درب
 ندولابفوسو اکب -رنهو همانشبامن نياذا ات ثشاد

 - یمابلاتبا ملیف (ادا رنسال) یعلیف ( یدیلاه یدرج) نآ هث
 رنه -ینیلفوکی ردف نادررک داک هو

 : ۹  صر (یدیلاه)دادرارق هکشبا درج
 ینوتت آ « انیسام اتیلوژ ناکشیب 1 ( اب نابحاساپ

 رتب

 هیهت , دیسر مامئاب رث
 -ینوبژملیف (هم رب پداه) نیلوک یوتاب .دشدهار اف
 تب یچاک ۱۶ یک وب اسام نادرک راک یتیقف وب« نر ین ك

 ین وی ره ر :ناتشیپ ملبف نادرک راک ۳ و یلوکیم دهروتن ر :لاگشیپ رنه ( اقدوت وا )ا "
 یشاهیءای وستمات: یل وساب یجوش دیر
 ۰ یملاو هددن"آ ؛ناگشیب رنه-كاز ر_.تسا هاش : ۱ ناینسی رک ثادرک راک  یوسنارف یعصف ممصآ زوم درون ملب ( ملاعناناوج مایترگا) رک کو

 ودیئاب یتوپبب لوونزا یایتقا دیوبد» رف زا لص یدنه ملیف ( یلاچثپ رتاب ) اچ ها داد آلت یلی ومیم « نناکن اژ لاسمایف و
 یجرثاب یگناد:یجرناد ؛ یچرف اب مر و اد ۳

 یناماآملیف ( ناطعیشلا را ژ )
 رتت راک تومله ناد رک داک

 رنو ترک

 هیهث دنالیم ید یا"

 قارتسا تار زا هننرا

 و دشاسم «نشا ادد

 تزپ اد "یاد

 نوپلاک یدور .دوشیم هیج
 مهر دنراد هدبع

 ووخیم یدادرب
 یرو بوک یخقا رظطب «ندارب

 مزیشود

 هیهت : دوشیم هیهن ناملآ دد یتنپو انادد درنلم كارتشاب
 هدهه رب رتساک ورا رن] ینادرک راک و ددادمان جیدرتلادنآ هدننک
 ووشبوسحم سکون هدنبآ ,لاس هتسجرب تالومحم ءزا دورپم راظتنا و دریکیم ماجنا یگند و پوکسامنیسقب رطب یزادرب ملیف ,تس تساهنفرگ

 اهنت زورنبا
 ریظن یناکشیب رته تک لانشن رثنبا لاسدوین وب یناپیک

 .ملیف ینادرک راک . دشا نآ هیهتلونش» ندنل یلوجو ناگیا دراچبد
 . دراد مان یکنودروکن آ هدننک هیمئو دهدپم ماجنا یلک ی رهد اد
 دشایبم دیفسو هایس پوکسامنبص 4 امنذودنیا »

 تسی شیب یاهرطاخنام ز

 و هدننک هیهن دیدرک عورش داذآ نیچ دد نآ یدادرب ملیف
 * حاذدوب كنارف > دوبهدش هتکالبت «تبروطت ابه ملی نادرکذ راک
 نم هدروآ تسدب اد راکسا هزباج داب ود نوسان هک دشابیم
 و ساپئام بای ؛ .دنوبدراو ؛دوبامروتکی و , ذا دننوابع ناکشیپ رثه

 دشابیم سنسیترآ هنیان وب یناپمک لوصحم ملیف نیا . 7 و هیلیل

 لقق دادرارق

 در اد یلادرگ راک «شزفلو ملیف هشیپ رثه «لسا رب فیکو
  لوصحم(لتت دادرارق» .دیامنیم ءافبا ارلآ تسن لر نیشرد و دداد
 9 هیت (رلیمتان) طسوت و دوشیم بوسحم تندنییدنبا یلاپمک
 دنواد تکرشنآ روزبن _زهادآ لب ژوونیل وک رانوب ؛ «لساربو ربءوالع

 _ سیوک مرا اچ > ینادزگ داکب و «یلباتسا تربارو طسوت مت نینوخ ریت

 وخ ربت) تسا «یدب رب تاکسا» نآ ل وا هشیپ رنهودوشیم هبهت «نداو

 هاو ام هتشافذگ هتفه رد
 بد ساصتخا

م یمارگ داکمه طسوت درادیمامنیس
 هو ربدیعس ربما» یاقآا



 هست وو سم و جم

 تا
۳ 

 یسدرب

رج و رج ور ج یر جور یر ج ی جورج رو یر یر چپ
 ۳۵ هو جو

 رد نیکفدوب یاهیروئت

 یلامتیس یزاب ةروم
 تشادهجوت دیاب زیچ رهژ| لبق

 دوب زین وونک ۲ هصخشب نیکفدوب هک

 ددادواناوتیم « «ددامد ملیف ددو

 ناوج یبالقن اردام هک یرسقا شقن

 هدهاشم . دشکبم قاطنتسارب زار

 كيتکت» یابباتک هملاطماب .درک

 یو هک «ملیندد یزابدو «ملیف

 هتکن ناب هدنناوخ ؛ تساهتشاکت

دوب لیام هراوهیو هکد رب یمیب
 ه

 یورین لاقثمنب رخ آ زا یتحهک تسا

 دعاوت بوچ دابچ رد زین دوتک

 رهوجوساس|هک «لاعروفژاتت ومو

 رخاوا رد یسور یاه ملیف تاذ

 هدافتسا؛دم ایم رایشب تماص تارود

 «ملیفدد یزابوباتک رد یو .دریب

 دسی وئیم
 هژادنا هب دیاب زین روتک ]»

 طوب رموكيدزت ژاتن ومب ؛نادرگ راک

 دن اوتیم هک دنک ساسحا دیاب و دشاب

 هکین ادرک راکب رک لحارم مایترد
 دهاوخ لرتنک تحتاد شملنف ژاتت وم

 دیاب ژاتنوم . دیامن هیکت ۰ تشاد

 یلک یریذپ لکش هک زادنا نایهب

 رت ات رونک 7 یارب سنامرونرپ ككی
 و زیزع یو رظن رد ؛ تساهبن ارگ

 تسدد دیاب دونک ۲ . دشاب یمارک

 نارگن وقاتشم « نادرک داکهزادن اپ

 تقیقح رد «کژأتنومراک تیقفوم

 و رصانع یناغ یگتسویپ زج یزپچ
 یسلک و دحاو یلکشب دا راک ءا زج)

 4.دشاب  تسیت

 ناکشیپ رنهرثک | هکشیاب هجوتاب
 رهاظنامزت ۲ یسودیاهملیفدد هک

 وهدوبیرت ان تیپ رت یاداد دندشیم

 ترهقو كبس دنتتئاوتیم یتخسب

 «مایفددیزاب لوصااب ارد وخ هفالخ

 رد هحورشم حیحس رظن نیاطعهک

 طابتواردژانت وم کینکتاب الماک هاب
 یمس نیکفدوی . دنهد فو تسا

۱# 

 یرنه مرف كي یاه هتشذزع

 ادنان ] راک تدراکشا ات درک یرایب

 هک یلوصا لیلحتو هیزجت قیرطزا

 دیامت جبلرشت دادیمزارق لمع دروم
 ناکشیپ رته هکی|یتحاران رطاخب و

 ؛امنیسددیزاب ندوب هققورب زا رتآت

 یذاب ینامز موادت متسس ندونو

 هکتیا دییاتاب « دنتشادرته نیارد

 دد هک تسن [روتک ۲ یعیبط لیامتد

 تسا نکس هکاجت ات دوخ شقن

 رکهولج یماستیو عیطقت نودب

 دد یزاب» باتک زا یلعف « مدشاب

 ساصتخا| رظن نیانایبب اددوخ «ملیف

 یدحاتاتعیطدب اب لیامت نیا: هک داد

 دد. دوش نیب دود یاهكينکت یادق

 مدعكيروئت لوصاد هب هک لصت نیا

 دسبوتیمیو:تسا موسوم «لاصتا
 - هکتدشاب وداق دیاب روتک [>

 رهتسا نکسم هک اد ینازجم یاه
 اهنآ نییدد ینامز هلصاترادقم

 درومرد دنک یاب . دشاب دوجوم

 ارصحنم. دوخ یذاب یمامت بیکر ت

 وا اریذ .دیامت دامتعا نادرگ راکب

 یلیق كرد كي هک تسا یدرف اهن
 دوخملیف یئاغو لماک لکش هدابرد

 «.دداد

 « یلاتمرک ذاب نیکقدوپ سبح

 نیا هکدژاسیم دعاقتمار هدنناوخ

 هب نبض« یدادربملبق و یاب كبس

 تتسک زیندونک آ راک یفیک شزرا
 هک دهاوخیم امذایو .دنکیم ناباش

 كيددهک ادیدوتک آ» دوخ رظن رد

 - نخس لوفشم كرزب موبیروتیدوا

 دارفاهوبناو مینک مسجم «تسا یتار

 قطان هک یتاملکب تبن هدنونش

 ناشن یئاه لمعلاسکع دنکیمنایب

 ایو « دننکیم نیحت ادوا .دنهدیم

 عطق یئاهدایرف كم اباد شقطت

 *... دننکیم

 نامتخاس هک تسا راکشآ

 ماکنه رد درم نیا لماک ریوصت

 و تارح ماتضیاتناب «نوینکآ
 طوب رمشتا دامظاب هک ی ماهمیم وتن اب

 یتادارف شزر؛ و تیمهاهچ ۰ تسا

 ...دشاب هتشاد دن | وتیم

 قیرطذا هک ینویسرپما حدا

 «هدمآدوجوب هلمجای هملک كي نایب

 هددادتسد تک رح كيب یگتسب+ ًاضرف

 هظحل كي رد نامشچ ندشهتسب ,ایو

 «ردام» ملیف زا یهنحص

 دنتسه یا هفرح دن وشیم هدید ملیف نیارد هکیاهشیب رتهود

 ققرو مر جام هظحلکب رد

 ندعزا,الثم «هک ین امشچاب !رقطان

 دش هتسب ۰ دیک اتای ناجیه

 ردیشکن دی رگید یا هحما رد , مينیبیع

 کونانسد اب وزواجتم تلاحاب وا

 شنیفرطردو هتفایددتدح نیرخ آ ات
 یارب ,تساملب اقمرد دن هدشزا رد

 ایتتسارواهاگن ام ۰ نیمل | هف رطكي
 یصعتکر ح كي-میب اییم دوخ هجوتم
 زار شرس تشب دد هک قطا تسد

 همش كي ناونعب دناوتیم زین دداد

 ساخ هظحل كي تلاحز | قیقدو للجم
 رک

 نیا هبهطبض هک تسا حضاو

 یذای یرتینغ موهفمهک, تابتزج
 تیامزاب زج دشخبیم امنیسرد دوتک

 < تی ریذپ ناکماموادت مدعلوصا
 یقطنماب «نایاپ رد هرخالاب و

 هطضسب مینک تواضق هن افصنم رک |هک

 دشوکیم یدادراد یرتشیب تهابش

 یانیسیژاب متسیس نیانیب ین راقت
 .دنکد اجیا ؛رتًاتروتک ۲ یزاب اب

 -هلقوواهنکمز بت رت ارد یتحد

 دونک آ دی آمشیپ یزاب راک ردیماه

 دنسیاب هنحص نیحانجزا یکیرددیاب

 همانشیامن نویسک ۲ تفرشیپ ریسات

 و " دنا رب هحص لخادن ادوا اددحم

 هلاوتبنادنیا؛دذاس جداخ زاب «سبس

 رب نسیور- هتفاکش تسب ز.یعولب

 ورک
 ت) - نیا هک منکیمدارکم

 !مدادندفانیدادناجنیا - هتفاکع

 لطف هک. ازجمیاهت اب رد یزاباب
 گیلدرب ملیث هدودزد امتیسروتک

 ۱۳۵2 آ رط هلقت زاهد وریمواسشب

 < ددادن یتوافت نادنچ

 ٩ هیسگید .پلاج هدیتع



 میئوکب
 3 هوس اب ی هن

 یگذداا 1
 اکدد +

 دن دادلن وین هک 5
 فرب یاه یه

 ؛ اددمه

 یاهقرح نادنمرنهاب ی

 دوطب یو

9 

 یتدافنو| ی
 بت نت نیدب

 دد یژاب رنه 1 ِ 1 اب

 رطزا, زاربا نادرک ران ز
 اب - ونک[

 یلمط

 اوشیم جن اجر ۱ ی
 روتک ] رنه شزرا رگ یاس
 هتبلا . تسا ۳3 لدامم اب

 رد

 نینچ هکت سین یدرف نیل و| کد

 دا ذا لبق ۰ هتشاد زارب
 ۱ یرظن
 یداقتعا نینج شیب امک زیت تیقیرگ

 ادد:تشآو اهتتسیل امدولن زیت رخ وانیا

 و یتنوکسیووابک ول سوم

 هب اد. هدیقع نیا , اکیسدوبررتیو

 دن د رک كيد زا یز

 دروم رد زین كاکجشد رفلآ انتو

 اب امنیس دد دونک [ راک شزرامم

 تسا هدیقمه نیکندوب

 رد ریگف ذوب یناییرجت

 رد هک یا هف رح ریغ .ن

 و , دنا هتشاد تک رش وا یاهملق

 ذا یهخش داکتبا ءوقب هک یبیات
 دوخ باتک رد « هدروآتسدب اپلآ
 دنکم لق

 م تیاکح
 نیل رد ۲ تو

 دژادرب ی

 هیضق كي ناتساد - ملیفدد»

 دوج و بیت رث نیاب اهم 5

 تدم یارب هکیرسپ وددب

 رگ دکیپ دن [هدیدن |ر گی دمهیدب#

 حبص لث ارا .دننکیم دلو

 رس

 و هتساخرب بو
 یارب شندب نداد باتدعب 31
 ۰ اقا

 هررزر اقمرد ,تسا بسر و
 یناج .بوخ 9 0 ۰ 2 هدس رب ی ۹

 | ر ش رس یو یا گ 39
 یاجب ۰ دن اد

 ی

 شاد

 تسا

 كل ۰

 رهدیم شددبلب

 نیعفدوپ - یا - دولوسو
 تی

 تأل ءاضعا ددمتژا مقاول | یف دیاب

 اد راک نیاب حایتحا , یتحو درپب

 یوب دوظنم نیاب . دنکس ح
 تسدابادشباهاب كون و دوشمخهک

 ردقن ] مضو نیهرداراپن آ و دریگب

 واب ندشتسا رهژاج|نیمات درادهگن

 هانت

 دنمقالع ع وضومب العاک كربپ

 دب نعیدمب تالامدحا . دو هدش

 یوب هکیتفو ۰ تخاد ناب رج وجت
 دا و ؛مهدیم ند رک ت سا ردق هزاج

 از ارس تن اب ایم

 حس

 ددمتلاحنبا دد شیاشعا یکتفوک

 اد شتکر ح ؛دومندهاوخ یششک و

 مطت هرظننم رسیغ لاوس كیاب

 عضوتا ذا :یناج «بوخ :میابثیم
 لاح رد تبحص « اه . یدشتحار

 كرم ودوبع ونممادیکا یدادربلیف

 الماکدیاب هک تستادیم ار نیا مه

 انشآ يو هبحورب نم . دشاب تکاس
 خدایدد هک متنادیم و مدوب

 ینبم دنعل نامه امطت جم

 ماوت لاحنیعددو رطاخ تیاضدرب

 یداع ریغتبمضو ربا رب دد ادم رشاب
 داد ,سلیف مقوم دد نم هکیا

 دهاوخ لیوج مدوب هدروآ ووجوب

 ره یرادربملبق رالیفنیرس ۰ داد

 تم را
 سکع ن

 ک.نابتخا یب و دوخب دوخ لسلا
 سیسص «ینعیبط یماییاب ماوت املس
 : دوبیم

 ای هکر ادب متسا وغیم

 ه اب داتفا دهاوخ قافتا

 نم هک دوب نامه یرادربملبف هجینت

 < .مدوببلاط

 یزاب راک رداچن 7 دسریم رظنب
 هجوت امنیس رد هچ و رتآسترد هچ

 « دوشم بلج دوشب ار نیلفدوب

 تشس هکدوب یتیلارونان ل
 تااتسا نیتن اتسنک طدوتنآ دادیاپ

 رت ات داجیا لئاوا رد یکسوالسیت

 , دش یرادگ هباب وکسم یرنه

 السلاتسا تایرظن یارب نیکفدوب
 ناوا رفمارتحا دوخباتکدد یکسد

 یمپمدب اقعلاح نیع رد و ؛ .تسا لئاق

 ابتسا

 تسا هتشادژا ربا دروتیاود زین

 دسب وئیم هلمجن+
 تا رطاخ یاهتمست نی رتلاج»

 هکت سا یئاج (۱)یکسوالسین انسا

 و ءاببا دنان تاظحل دوجوژا یر

 .ندوب تک حب ماگنه درد , هراشا

 یچاشاسنهجوت هلیسونیدب اث ؛روتک
 رک رتم یو.تاساسحا رب یماتب
 دنتس تحم.دوش

 درکیمساسحا یکسوالسناتسا

 تقیقح هب دهاوخب« هک یروتکآ

 مسجت رصلع زا دیاب ددرگ لیامتم

 بانتجا یجاشامت یارب شتاساحا

 و یمامت هکدشآب دداتدیاب و دیابت

 ار هدشیزاب دوم نوضعلامکح وا

 هبیل كارتا سح دجاوتاظعلرر

 نارکاشامت و یونب هک یداعتسا

 دهرلاقتا اچ اب . دب ام دوجوب

 ادیب یارب یکسدالسن اتسا هتلا

 اد ؛هلئسمنیا تهج یلحهارندرک
 .ددوخ رب عن امب :

 هاد نتفای هکت سادوآ بجعت
 » املیس دد هللسم نیبه یارب یلح

 اساسا ۰ هکلب«تسا یلبعریغ اهنته

 زین دو .هراشاو ءامیا تلق دوجو

 دد « ددادییدا هبنج هک ی ئاهنوک-

 ریدیان هراج و یمتح اقلطم ابنیس

 < ۰. تسا

 نمیکدنذ» .بانک روظنم
 .تسا یکس والس اتسا شراکر 4 رثهدد

 هراد هلابند



 رک زی و رپ درسخ :زا

 3 شش حد صف دم دم دم تم

 هتناشیارف ِ اهتیلاف هک مينییم
 هلجع اب ام یابتیس ناگدتن ادرک و

 لصف عورش اب لوسب اب

 زاغآ یلامنیستاسومتبلامق زیئاپ
 تولوصحمهضرع ومامتا رد یرتشم
 یدوطب .دنشوکبم راژایب دوخدیدج
 هکیاپملق رجب رضاح لاحرد هک

 ویدوتساب رگااهزودنیا و دوشم
 زا و مین زب یرس یرادرسلبق یاه
 میک یسدرب اد ابن ۲ راک كيدزع

 ! تسا لاحشوخ شملیف نیرخآ زا «ایفور» ۲

 ز هجمج مجمع

 دشهیهت زیهآ زا رسا روطبلاسکب تدمد 7 ف
 دن دیدن .ارنآ زا یتاعطق ملیف ناگشیپرنه >حسک چیهو

 ۱ كيتکنرد لوس بج و" منوج دد ینوشن بش» ملی ۱
 دش ده)وخ یسداذ یاهماذ

 جنب تند دن ک[یور ریخا هام رد
 مامتا تسد رد رکیدملبق شش یلا
 هبنآهام ات دوریم لاتحا و تسا

 . دیآ ددشیامن ضرعسب اهنآ رثکا
 یکی ندید هتفه نیا رد ام

 یتاکن و میوریماهویدوتسا نیا

 نآ دیدمت لوصحم نوماریپ دنچ
 رد ام هک یئویدوتسا . میراگنیم

 نآ یتونک یاهتیلامنحرشب اجنیا
 ««بقاثیم وسیدوتسا» ميژادرپيم
 (منهج ددینیشن بش) .دوشیم هدیمات
 هدربءان وب دوتسا هک تسایدیدج ملیف
 لافتشانآ هیهت هب شیپ لاکیذ
 نیرخآ هتشذک هتفه ود رد و دداد
 تفایضهب طوبرم هک نآ یاههنحس
 دندومن طبض دوب +منپج دد صقد
 هدیسز مامتاب یدادربملیق ارهاظ و

 یدپمار (منهچدد یییشن بش)
 دد رکتبم وقیال هدننک هیپت هیقانیم
 ٩ مادقنآ هیهتهب لبق لاکی دودح
 یی ومظعا تسقیلو .دیزرو"

 ویدوتسا رد اد م-ایف یتف دوما
 دنچرد اصخش نوچو تخاس(میدب)
 هدومت سیسانیتویدوتسا ریخآ ءام
 ملیف ستاکس نیرخآ یدادربیلف
 ماجن اب شیوخ یصخشویدوتسا رد ار

 دناسر

 ندیدب یتقو شیپ هتفه یراب
 هلیسو متفد رکذلاوف ویدوتما
 یوتالپ هب ویدوتسا یلخاد ریدم
 مدش یئامنهار منپچ تلاچ وفدزپ

 حیرشت و حیضوتب با ریدع ذزونه

 ۱ راتبت .دنتساوخ یپ اد وا هک دوب ,روشک
 زن یالیدد دری

 رز رد اد دوخ یشد
 و بد رایتخا ی ۰
 دز بمب هسیقرشم ری
 و و كدزب یوتالپ نیا
 9 او منهج زا یدادوم
 1 اپ رنک هخوک دد دوب
 و دی اش هک | هقلخل | بیجع
 راتسادد 23
 ار هدناوخبارپسد متسد

 لزا دعب تروصربب
 رو عیضوت نداد* ی ۱ تب

 9 ,,[هک تفک دیدج لوصخم

 و دش هیهت یرس و افتخا

 لخاد

 رانا ریدم مدیسرب ارتآ

 ۶ ورک هناضا و دون یعالطایب
 ویدوتسا تحاص تسایس نیا
 یافآ زا اد شتلع دیابو
 قانیم یافآ هت افساتم درک لاّوس
 دف یرظن داپظا درومنیا دد

 زاام كنبا هک یملیف لاح رپب
 یک ندید نآ یوتاب نیرخآ
 هدرپیورب رگید هاکی ات رثکادح
 اب دوریم لامتحا و دمآ دهاوخ

 یانم تنصرد یلوحت نآ شیابن
 هدارنا هیلک دی دوجوب ناريا
 داهنشادتسد ملیف نیاهیهتدد هک

 هدومنیدحژآ شیب یرا ودیما راپظا

 مجدد ینیش بش) هک دندقتعم و
 اريا یاملیس رد .لماکت بجوم

 دشد ها وخ

 زا هک تسا یرظن نیا هتبل)
 هداد ملیق دوخ ناکدنزاس بناج
 اب نيآ رد دناوتیهن هلجم و ءدخ
 ام . دیامنب یدیمات ای بیدکت
 ۷ هبآنرب نینچ رما رهارظ زا
 اا دوما و كينکت رظن زا ملیف
 اب زیامثم یسداف یاهملیف رگیداب

 تشادیزلودیما نادب ناوتیم و

 داک تک اعوا مک مات روک دم ۳ سرش

 3 یذاب اعقاو ملیف كي باد 1 ۳ لج ک

 23 دد ینیشن بش ملیف دد یزاب
 داد دمب .و هتفرگت دوص

 بل تفالخرب هلیف ن
 3۳ هد لی ید

 ]آ ساعت د نالپ رهو
 9 د7 بلک .هنلاطم اب
 مپ نآ ناکدننادرک



 ۰ تسا هدعآ زر

 عقاد دد هک هیانیم یاتآ

 دد ملیف هدننک ههت نیرتنادراک
 ددیناک هنی زه دن وریم دابش ناربا

 زا و دنتشاذگ ملیف نانک راک رابتخا

 راذگ ورق یششوک هنوگچبه لب
 مورب یپ بلطمنیاب نم , دندرکن
 هدننک هیهتتیصخش لوا هبترمدد ؟
 و تیب وفرم رد دن |وتیم هک ما

 .دشاب رثوم ملبف یدر#

 یدازآ (هدننکهیهت)رکا ندچ
 نادررک راک رایتخا ردیفاک نیزه

 تل تس وانادرک دهن

 هر وروآ رابب زاتسدوت

 اب هیقانرم یاقآ هکتسا ین
 لماکت رد یرثوم ماکد وخشدل 1

 ! صرح - سانکسا «قو و»

 دهاوخ یرادربملیف اب ورا رد نآ

 پیکانامه زیننآ ناکشیپ رنهو دش
 دوب دنهاوخ منهج ینیشن بش ملیف
 یاهرکاذم باب نيا دد امشاب ایآ
 ؟تسا هدش

 هیهن هداب رد تفک ایتور

 یلو ماهدینش یتایاور دیدج ملیق

 موضومنیا هب عجاد نماب نونک ات
 نینچ هاکر هو تسا هدشن یتبحص

 دوشب ناشبا بناج زا یداهنشیب
 تفریذپ ماوخ ارتآ كش نودب

 هک درک هدیقع راپظا ایفور سی

 مهس زین نایکیچاخ لوماسنمرظنب
 دد ینیشن بش ملیف هیهت دد یئازسب
 اب ناشیا یراکمه و هتشاد منمج

 (داد ربلیق)نیمفو یرورس نایاقآ
 زا اج نیا ود . تا نیحت لیات
 مدش ایوج ایفور رگید یاهتیلاعت

 مامتا زا .سپ رضاح لاحرد هک ت فک
 ددیزاب لوفشممنهج ینیشن بش ملیف
 (امرهشردنأف رط) مانب یدیدج ملی

 دوریم دیما یی ملیف نیا . متسه

 و دشاب یسراق بلاج یاهملیف ذ

 دزاد لابتحا بیترتنیدب هصالخ
 ینیون هلحریب ام یامنیص تعنص

 ووشدرا و

 اردوخیوگتنگ ًاینود ژا دعب

 ناگشیب رثه زا یکی (قوند)

 رو قوئو . مدرک ااغآ ملیف لدا

 شقن (مشهج ود ینیشن بش) مسلیف
 رابجحاح

 -لوب و صسسحردب ی

 قباستقالخریو دنکیم اهیا[دیتسرب

 تفگ نینچمتساپ رو . دنکت بحص
 یبلاطم رگ 5۱ هک میوگب دیاب [ودب

 | هن میوکيم دوخ ملیف هداب رد
 :] دد مدوخ هک تسا رظنذا
 1 هکلب ما هتشاد تک ش

 نآ رکنم دناوتیت سک چیه هک
 (منهج رد ینبشن ش)لاحرهدد دوشب

 لوطب نآ هیبت لاس كي تدب
 هتشذگ هتفه ود رد و دیماجتا
 نآ یاههنحص نیرخآ یزادربلیف

 یارب هک یدوکد . تفریذپ همناخ
 ۱ رو دشانب متهچ یاه هنحص

 تساهدوب هقباسیب

 نیدنچ نممیوگب هک شابیممذال

 داتقا رطخب متمالس یزاب نیحددداب

 تهجلقلاسناتسمزرد هکتیا یکی
 ورس بآ شوحب دوخ شقن یافیا
 هکد وب لبق هام یرکید و مداتفا
 رد یدایز یاهشتآ منپج دوکدرد

 دندوبهدرکن شود وتالپ راک و هشوگ

 نیا ( ترسرس ) ی ذا ارم
 نم هک یلیمز تارطا و دنهناشک

 رو هلمشیرایسب شن آ مداتفانآ نایم

 امرگت دشزا هک درکس حهاگاث دوی
 ناتچمه نیپ دود موشیم هقالک مراد

 یا هظحل اما دوب یزاد رب ملیف لوفشم

 دش رتدئلب شتآ یاه هلمش دم

 مدیدیت اد مفارطا چیه هکیروظب

 و دوب هتشک كنت میورب هصرع رگید
 متساوغیم مدش نارگن تیح ره زا
 هرخر] اب هک میلطب دادمتسا و مشکب دایرف

 شنآ یهاگتسد هلیسو یدنچژادعب
 لاح كباب نم و دندرکش وماخار

 متفای تاحت شتآ نایمزا بلقنم

 و متفد كرم مد ات هنحص نیاردنم

 2 اجن ۲ دوب كيدزن یخوش یخوش
 رک !هکشیاهصالخ دننکل یدبق منهچ هب

 هنحص نیا رکید یا هظحل دنچ ات

 ادمناج تشادناک«ا تفاییمهمادا

 مدرمیه نمرگ | یتسار مهدب تسدزا
 دشیم هچ نم یاههچب ونز فیلکت

 نا رب

 ,ام هتطب هک مه تلود هللادمحل |

 یارب یناسوم و دهدبت تیمها

 يا ,یزاب .دهدین بیت اهناج هی
 تروص ره رو هدمایتاب اهیلوضف

 وم اب ملیق هک ملاحشوخ كتيا
 اب هدنب] یاههامرد و دی

 راکب ملیف رو هکبتاحت

 ٌ دش دهآوخ رادومن هتفد

 مات اف ب هک دقتسع
 وتسا یلاریا هدننک هبهتكب تقابل
 یو تیام لوشم تاماعم
 ادردق

 نیادد اروا و هدرو | لمع ین

 یلیفچبه رد رتآت زجب

 ۱9 رام میبمرص
 داهنشیب و دمآ ناهفصاب هقانیم
 «ينهج زد یتیشت بش» ملیق رد هک دن درک
 رت ات دود تقون » ددنم مت تک رش
 هدادا رد زین اهزورو مدوب لوفشم

 تسنص نیا نوچ نم متشاد لاعتش

 هت ریذپ ارناشداهتشیپ متشادهقالع

 هتفهرد ششوک و راک لاتیذاس ید
 لوایاهز وررد دشمامت مراک هتشذک

 یافآ یدادربملین راک زاغآ زالبق

 زاها و مدادرا رت بطاخم |)هیقانس

 یا هادنا ات هکبروطتامه مشاد
 خم لوت رطاخب نم دیزادعالطا

 قوشوقوذ اهن ماهدزت داک نياب
 تصا هدناشک اجتیاب ارم هک هدوب

 اب .نم مان هک دینکی راک ادخ رطاخب

 نوتکاأت نوچ دوشنبارخ ملیفنیا

 بجوم سرا یاه ملیت زا یضب
 ناکشییرته زا یاهدع راکت کش

 -نیاروهیقانیم یاق7 اما تساهدش
 ۴( هحف مررهیق

 ردص ماح را



 نا ربا امنیس

 مدو كياچ نامرهق

۵ ۸۳۲۸۱۳ 

 ورامفح-شا را راب راب-یسذوه دلار :ناگشیب رنه

 رتنأاه سا ر ؛ هدننک هیهت

 دل ریس سالگ (د : نادا رگ راک

 رویل وب ین اپمک ۱۹۵۲یگن روپوکسامنیس لوصحم

 انشن رتنیالاس
 دشهدراذگش یمن ضرممب ۱۹ ۵-لاسرد ۱۳۹ ِ

 نامرهق ) ناونعتحت یدوزب هک (توفتبال نتیباک ۱ مانب تسایملیق
 ساد ) فورمع هدننک هیهت هک یتقو .دعآ دهاوخردشیامنب (مدقكباچ
 ینعی « تسحن لد یافیا یارب ؛ تفرگ هیهت تسددد ادملیف نیا (رتناه

 . دیزک رب اد بوبحم هشیپ رنه «نسدوهكارو ؛ مدقكياچ نامرهق
 ۰ (هوکشاب هسوسو) ینایمک نیمه بلاج مليفدنچرد یزاباب < نسدوهو
 دوب هدرک بسک مدرمنیب یدایزتیب وبحم «دهدهژاجا دن وادغهک هچآ 9

 زا هتشذگ, دوزفایمدصردص نآ یتداجت هبنجب مليفنیاددوا تکرشو
 «شاراراب راب » هک یئاببزهراتساب راب نیتسعن یا رب ملیف نیادد۰< نسدوه»
 وینامرهق تالوصحمژا (مدقكب اچنام رهق) ,دشدیها وخانش آ درادمان
 نادرگ راک« ارنآ ینادرک داک و دشابیم (لاسدوبن وب )یت اسک یئاشامت
 تساهدادماجن| تراپماپ (تربسسالک اد) روهشم

 لاتمی رک امنیس
 سکس

 تروصهتش رف

8 011 ۸ 

 یمیرفان وم-زن ومیسنیج -مچیمترب ار :ناگشیپ رنه
 رگنیهرب وتا : نادرگ راک و هدننک هیهت
 ویدا روا-ل-رآ یناپمک ۱۵2۳ لوصحم

 یمان نادرک راک ( رگنیمربوتا) ناگدنن اوخ همه , دیدرتنودپ
 ورسو اغوغاب شیاهملیف هشيمه هکدرم نیا . دنسانشیم اد دوویل

 نیرترسو ددد رب ) ناونع «تساءهدوب هجاوم ملاعرد یبیجع یادص
 (تشکز اب یب هناخدور)نوچ یاهدبژ را۶ :دداد ار(امتیس نا

 غوب وتوذهک (یتالطوذابدرم) و (زن وج نمداک ) ۰ ( تسا یمآ
 یتاهجزا مادک رهنیدقتنم هیلک فرطزا تسا دوهشم ییوخب نآ رد
 نادرک راک نیا ۱ ٩۵ ۲ لاسدد ۰ دناهدش وربود ضا رتعا و تفل

 هشیب رته (مچیمتربار) هب ادملیفنیا لدالد دمآ باب بل دوخ عونرد هک تفرک هیهتتسدرد(تووصهتشرف) ماتب یعلیق
 نیچ ) ۰ دومت افیا | در تسخن شقت (تشک اب یم هتاخدود) ناد نیمه رکید ملیف رد زین دمب لاسدنچ (مچیم) ؛دن درک داذک او بوب

 یابیذ هداتس ( نییرفانوم ) و۰ یسیلکتا ریهشسب رتکآ )
 + هتشرف ) دنیامنیم یلاب !سلیفهتنجربد مهم منسجم

 جیم یکیدوم»6ع.+ .دیریگ يلاه هم + 4
 سم ت ی

 یسنک یدا:داگشیب ره
 نت هزادناژ - تیرب کام

 وکب-آ : هدننک هیهت

 یربناج : نادرگ راک

 اسید ملیف؛ورذوتسا لوصحم
 راک ترهش)ا مدافتسااب ریخا یاهااسرد هنارف یاس

 سا هدوبن هیهت یددعتم یاه ملیق (داون یرس) هب موسوم یسیلپ
 یراگن ز رتخد» لیبفذا یندیدو بلاج داثآاب اهتآ نایمرد یهاک
 نب) یسیلب یاهملیف رثک | هشیب رنه .میوشيم هجاوم «نان زرکم» و
 اینوریت رظن زا هک دشاب یم دوهش«ناوخ زا وآ (نیتن اتسنکیدا)
 مدیرفآ یسیلپ یاهملیق نانامرهتلد ءاقیایا رب مومع هدیقع
 ناجیه زا ولمم هک دنشابیم یئاه هنحء یاداد بلغا اهملیفنیا
 ردالاقوف اهملیف لیبق نیا لا رادتسود رظ زا و هدوب با رطضا
 «:اراکهبت تایلمع ذا تدابع لومم قبط ملیفنأتساد دشابیم
 دشاب یملو یهباتتم غلبم ندوب و یارب رشثکمدآ دزد

 و موز زادنماد تایلمع هلسلس كيب تسدزین ناتساد نام رهق
 رو ادنین اتسنکیدا لب اقملددنکیم نون اقمیلست ادناراکهبت ماجنارس
 1 .دراوهدهمب یمایلاتیا یابیذ هداتش (تیربیام) مليفنیا
 ازالپ امنیس

 گر رات هعلق

۲ ۲۸۲ :1۲1۷۱ 

 -نیرگ دراچیر : ناگشیپ رنه
 یلنکمفیتساهف ول راک سیروب

 ِ نلآ مایلبو : هدننک هیهآ
 71 ناروج ناتان : نادرگ راک

 .... لانشن رتنیا لاسروین وب یناپمک ۱۵۵۲ لوصحم
 ملبف هک. یسف ورمم هشيپ رثه < فول راکس یدوب »

 )دن وعم اه هرطاخ ذا زونه اهلاس زا سپ شزیکنا تشحو
 رد تک رشاب ۱۹۵۲ لاسرد ددوآ ووجوب اد «نیتشکن ا رف»
 ادد ادووخ تراممو تردق رگید دابکی اهلاسزاسپ كيدات
 دم ایلسمهک تسیبلیف كيرات هملق .دومنتباث كانسرت و سخشم
 : اصوصعم و هداد دارق ریثات تحت اداش !هنیسنل اسد تعاس
 شعبان دندنمقالع كانسرت و زیعآ رارسا یاه ملیفب هکیناسک
 ته ,دوب دهاوخ یبسانم

 ؟دراچیر و فورمم هشیپ رته اد (كيراتهملق) لوالد
 نیهاش هلمجنم یدایذیاهملیف هشيپ رثهنیاژا .دیامنیم افیا
 ج نامرهق كي لررد ملیف نیادد یو مياهدید نا رهتدد نودان رول
 زا یکی «كر دات هملق» یلوقب و دوشرم رهاظ رهامزاب ریذمش گل
 ۱ .دوریم زامشب شی اهملیق

 افیا اب هکتیاهشیپ رنه ( یلنکمنفیتسا )
 ماحیارشقن زا یکی هدومن پسک یریکملاع
 1 ادام) ابیذ, وتبلاج



 هتفه تیپ

 رک وک ج و و و

 22۱2۵۲ نان
 « یناووب ها رراهچ > ملیف نادرت رای

 رهشدد ۱۸۹۹ هیئوژ متشه

 تایحهصرس اب اب رعآ ,
 كدوبوبن
 تشادگ

 . دش عامتجا دداو دوزیلیخ

 هکد وب ]نآ زا منام یدام تدلاکشا

 شب ولطم مضوب اددوخ تالیمعت

 دادمتسا و قوذ , دناسد مابتاپ

 مدرم هیحورو طیحس ؛تشادیبجع

 و دش سونام زور نیتسخن نابهزا

 یوسب اد وا دایتخایب میظعیجوم

 یایند اجنآآ رد .درک هناور اهرتآت

 بوذجم ار شرکن و حود یرگید

 دن دشیلقلم شدادءتسا و قوذدومن

 زاکب یبیجع هقالع و یمرگلداب و

 جدادمی رتبیجع تعرساب و تخادرب

 شتدوص زونه ۰ دومی اد یقرت

 اد دوخ هک تشادن جایتحا عالماب
 تسف و رممو دید «نادرگ راک كمکد»
 نیتسعف یارب هکنآ ادم زوردنچ

 یودو رب رد یاهمانشیامتالفتسم راب
 ریهدفهدل وت نشج درو آ هنحصید)

 دومن اب رب اددوخلام

 سح رکید یکلاس تسی دد
 یودو رب یاهرتت ناثیمطا وداع

 ما رتحاب وا منا یهود جام

 خیرات نآ رد دشیم رکد داد

 ید رب یکدزب یا-ا یا
 ریظن زااکشیب رتهد ءرروآ

 تر مار زلکیا
 تدوتال ۰ رومی اب لا

 هب و هورک فتکاد هدر

 ۶ یلغاادنآ یاه

 ۱4)لاسزا مابا نیهددو دون

 همانشیانت نادرگ راک و ریدم ۲۵5
 تک رشب هک د وب < رتاثت ریاپما» یاه
 نسها رف

 و تشاذگ انشیب مدق ۹

 دقمنم یداد دارق ورتم یناپمک اب
 نیتسخن درادهمادا مهژونه هک درک
 کی ناونس اد وا مان هک یملیف

 نیس خیداترد هتسچرب نادرک راک
 م تشه تعاسرد ماش و درک تبث

 زا هک دوشم بوصحم (۱۹۳۳)

 سابتفا رسبوفاندا .فورعم بانک
 وب هدش

 نانز و رک وک لاس* نیمه رد

 دمب زونه هک رک میدقت اد «كچ وک
 نآ هرطاخ لاس ۲ تشذک زا
 تساهدشن شوما رف

 و وتمور - دلیف ریاک دیوید
 بلاج هومن هس « لیماک - تیلوژ

 دنووب رک وک غوبن وتردت زا رگید

 اد یدامشب یاهملیف امنیس خیرات

 ردناسکل اداکهاشژا هک هدیمناشن
 یلو دن اهدش سابتقا ( رس ) امود

 لاک رب هتناوتت یمایف زوته
 دیایمیجرت رک وک را (۱۹۳+)

 رکو ک حدوج(۱۹۳۹)لاسدد

 هیهت (دیقف) كنيبلف روتکی وناقناب
 اد املبس خيرات را نیرتتظعاب
 راک طسا وا دد یلو .دندرت زاقآ

 دوجوب اهنآ نیب ةک یفالتخا تلمب
 و دیشکتسد زاک زا رک و کو دمآ

 و دادن همادا ادنآ زین «كنيیلف»و

 یرکیدهدننک هیپت « كين زلسوء رخدلاب
 دد نآ مابتا یارب اد مدووماس»

 2 تفرک رظن
 هدامآ « هتفرداب ربچ هکیماگته

 یناد«دوو» و« رک و کو ,دششیابن
 هد رب ملیف ژا رتبت دداهنآ مان هک دن دشن

 یرتشیب تاهحزكنپماف نوچ ودوش
 دو قح زا اهئآ دوب هدشلمحتم

 یط شیب لاس دنچ دنتشذک وا مفنب

 < یل نیوید > ملقب هک ی اهلاقم

 هلجم رد هتفرداب رب ملیف سی رتکا

 ژاللبق ] دیدرک حرو «یدابیرواو
 هدش هتشوت نینچ ( وا یبصعیرابیب

 یزئاوج و تا راضعفا هیلک نم» دوب

 2 -*(. وف كلب را

 هدنس ون وهعیپ ه:نآدرگراک - مياهورتشانوف كير
 دش دلوتم نیورد ۱ ۸۸۵ ربءاتبس

 او یعاظن ی
 زا یک ان تراگ داماب ادتبا

 ب كي تحاصواژا هک

 «لابورو ل

 زتوجم» ابمود اب -درک ح

 دشاب یم «كيداو ما

 مداک ۲ لیصعتلغ راق

 رلاو ابراب نیموس

 «كيرآ قزوج>

 .دیدرک وشکن آ هعب (۱۹۲<)ددو تفد اکب رمآب - ۶۹
 یابلف نادرک راک وووتک ۲ ۰ هدنسیون

 قمحا نانز - انیان نارهوش
 نادرک راک و هدنسیون

 نادنخوبب -سرح - تسامرف مکح یشوخ - ناطیش یکساپ

 «یسورع شدام» ملیف نادرک راک وروتک ۰ هدنسپ ون
 روتک

 هک )یهاوخبارم هک وطن - هدشنکن ادداکسا -قرش هرهچهس

 (تشاد هدهعرب ادوب راک ات رکلباقم شقن نآ رد

 هو

 - یلک هکلم .م ترضحایلع - یودورب رد نانژ مدق - نافوط

 ترزب واکس تسرب هناکیب - نزود نأیم

 .دوش ءافپ |« رهاقب رق حنب» ملیفدد اد لمور شقنم ۳۴

 دیدرکرهاظریز یاهملیفرد
 لامش هداتس .. ۱۵

 هراتس كي بورغ - ۹
 و6 نیرتهب لا وتعب یتاکیرعآ نیدقتنم طسوت ۱۹۷۲۰ لاسدد

 . دیدرگ ناعتتا لاس نادرک

 تفاد لاقتشا یفامنیس یاهداکب هنارفرو - هات ۱۳

 ۲ تشاددا هدودنیا تآداعتناژ| ناوتیماد «كرزپ مهوت» رد تک رش)

 نیاب»د«مدوب وجارجام كينم» ملیقودرد - ۱٩4 . لاسرو

 دوم تکر ش «دسریم نایاپبام بش بیترق
 , تسا هدرک .تمدخ ایلا رتسا شترا دد یمکی نآوتس هجدداب ۰

 زا دنندابع هددوآ تسدب هک یزتاوج

 ترم وآ سا رکی اتیلم - سنارفوآ كيمداعآ ملایژرسیفآ

 نبرکسا و هیاکذ تیاد نیرکسا ءامنبس مولعورته یماکآ وضع
 دیاکز ووتک رباد

 كل وتاک
 < تفکتایح دوردب لبق امداپچ دودحرد واو

 مات رکید رسپ كيو ز

 ۳9 ئ مداد
 وب ۳ اب . هتفدداب رب ملیفود یاب یارب هکار

 کود !2ناتساد هک دنتسه اهروتکآ مت رکو ک جدوج نویدم موزوآتسدپ

 دون عووریواتسا رک کد وی
 3 ۱۳ رم نوت (رک و ک ] یساسا تردق هلوصا

 شیاهملیف نانکیزاب رو دنیای ار

 دا دوخ دروبنیا رو . ورک ختم

 یا رب نانادرک داکب لعاو .دبوکیم

 دنتسین لماقیوایذتیمها ناکب رنع
 ؛ اهتالبلیکشت یکتوکچهب یعتاو

 تاناکماریاسایو روت شبات منو
 اب نم یسلد . دنذادرپیم یتامنیس
 ایرج نبا ذا دوخ یرنآت هقباس



 _ نکلاب لعیامرس : زا

 « زملیف گنیلب(» وبد وتسا هیهت ریدم

 ده
 اد عوضوم دیهدب ءژاجا

 منک حرطم هدرسب یسب یلقت
 نازاس ملبف زا امومع ناکد نیو

 ردقج ره ترقت نیا لاح « دن رقتتم
 دشاب ده غم یفخماب كدتا مع

 ناگدنسیوت هک م یوگ مهآ وب: نم

 دصق و دن رادن رم نیا یارب یلیلد

 طقنمرادن زین اد نازاسلیف هعربت

 منک ضرف هک تسارتهب منکيمنامک

 هنافسأتم ترفن و تعوصخ نبآ

 نآ یود و تسا دوجوم لاحرپب

 میاد رب تحب هب

 روصت نیا ادابم هکتیا قارب

 سکنیمک عونکب زا نمهک دبآ شیپ

 سکلپمک یتح ای - «هلفشم جد

 اب اد دوخ مباذع رد - هانگو

 ندوب دوجوم تابثا یا رب هک یلاالد

 زپجم مداد تسد رد تموصخ نیا

 ماءهد

 سًلک اد مالید» شیپ ین 7

 هدهاشماب یسیلکنا هدنسیون «موه

 سلجت ] سول یاشف رب هک یدودهدرپ

 هنادااد یدوثت نیا دوب هداتفاورف

 درک مقاورد دودهدرپ نیا هک داد

 كانج نمض هکت سا یاهژراس كاخو

 رداهتسرانسوناکدننک هیهت یدبا

 هتساوخ ایب یزاسمایف یاهویدوتسا

 یزاسلیف روشک رهرد هک یدربن «.تسا

 . < دداد ناپرچ

 دوخ اهتسیدانس هه هتبلا 3

 زایدایز هدع یلو دنتسن هدنتیو

 یاهدنسب وت نامه دیاشودنتبنچ ناشی

 تسا هدون تسیدانس زکره هک

 دو+تسبدانس كي دننام تسردزین

 «موهسالگ |دد هک یتموصخ نیا دد|»

 ةلبرش دنادیم ریذپان زیرک ارغآ 3
 .دبان

 «یزاملوپ هلئس»
 هدنسیوف, < رلبماا ها

 وعالطایزاسلیت رما رو هکی رگبد
 تشونشیپ یدنچ دداد یدایز ملخ

 اهسیون نامود رتشيب هکنآتلع»د
 دنوشیم یژاسلیتتنسرد داکمذاع *

 اتبسن یلدع دد دنهاوخیم هکننیا

 ددرک ناشدیاع یتفکنه لیتو ۱ ٩
 تسردهتفک نیارگالاح ۰۰

 | یاهصال دوشیم زاغآ هرامشیبازا قوف ناونع تحت 4۲ یاهلاذم

 | هتسجرب یاهتیصعخش زا یکی « نکلاب لکیامرس » اریخا هکتسا ین زا
 | نا۳دنسب وا پولک رد « زمایف گنیلبا » وبد وتسا هیهت رب دم و ناتلگت | یاهثیس

 | ملیفو ناگ دنسی و نب دوجوم تموصخ هب عجارنآ رد و تدا هدرک داریا
 | هضرع زبث ار فالتحا یا ندرب نایم زا هار ًانمض هتخادرپ تحب هب یازاس

 أ
 . تسا 4:ثاو ۱

 و ینارگن لد عونکی اب .هدننیون

 راک هب ربفحت تلاح متحو تفرمدع

 یفغم ۲ دوشیع كيدزن یزاسلیف
 نادنچزین تالاح نیا نتشاد ءاگن

 لبق یتح هدنسیون و دیاب یمن یرید

 -داب ویتداجن تور نیا هکن زا

 دزب رکب و دنک بحاصت اد هدروآ
 هکن ۲ زا لبق « دهدیمذورب ارنآ

 و ددادرب اد دوخ راشرس یدباع

 هب ام رسكنب | هک دوخ راک قاطادصمهب

 ددادنآ هراداو عضو دوبهب یارب

 یاربلقاال اجن[ دو دوخ هدنهانب

 یاربدشاب هدش هک مه یهاتوکتدم

 . دسب وب زیچ دوخ لد تیاشر

 هک ت سا یدرم «رلبمآ و رتم
 دوخ یارسب یاهتجرس تیصخش
 رما رد نمدوضتب و هدرک ذارحا

 زا رظنف رص الماک) زبت یژادلیق

 دایسب (نآ ینداجت ویدامدوس هبنج

 « تسا هدوب بایماک وداددوخرب

 تسددناشیا قحددهکت آ یارب لاح
 مذال دشاب هدش تواضق تلادعاب و

 یلبق نخس هل ابت هرد هک میثوگب تسا

 لمتحم هکب زیچ نآ هداب ردیو دوخ
 نیتسعن هدنسیون هکن ]زا لبق تسا

 تتکسه و تورت یوسب تسدراب

 بولگدنک زارد ملی یابند ناشخرد

 » دزادرپ یم تحبب ددرک یوریگ

 ططخ هک داک یم هداشا «رلپمآورتسم

 -دنن اوخ و هدنسب ون كای نیب طابترا
 هفبظو رشان هک پاچ رمارد شناک
 نودب ومیقتسم یطخ دداد ادطبار

 هکتیلاحدد ۰ تسا رگید یاههطساو

 انئیس یارب هک یا یاهدنسب ون نیب

 هک ینایچاشامت و دسیولیم زیچ
 دننکسهدهاشم هدرپ یدد ادوارتا

 لیاحیتعنص هدیچیپ ناب رچكي اپنتهن

 هدننک هبهتنوچیماهدس هکلپ تسا
 « یرثه شخب سیلد « نادرگ داک

 رتآ ( رلبمآ ]) رتسم هتفگب هکدن راد

 روطب المتحم دناوتیم اهنآ یکمه

 هتشاکتا|هدنسر ون رثا یعطق و لماک

 هناضا نیتچمه یو ددرک هتف ریذپ و
 هدنسب ون هک تسالمحتم یلیخ هک دنکیم

 و لحضم الماک یزاس ملی راک رو

 رتسم .یسل و «ددرک .نادرک رس
 تساهدن زاس یدرف نرچ < رلبعآ و

 رما نیا یارب زیث یاهداچ هار

 . .تسا هتسج

 دب ان ایمشت انخس نایاب ردیو
 یزاسملیف راک دراو هکیاهدنسب ون

 یدیدج كينکت مهرگ ادیاب دوشیم
 عطف دوطب و رب زکان دریکیننارف
 دریگب دای.دژوماچ یاهذات رکفتوحت
 ...تسین شدوخ باب دارکیذوا هک

 ودهدردنتیما نیاب هک دریگب دایو
 ددنسب اد نآ

 ود طسوت هک یایلصا شور

 و «سالک ادد" رک ذلا قوف هدنسیوت
 دوصتب تساهدش داهنشیب «رلیمآد

 . تسا هدیدنسب و سان هارد نم

 یطا رفآتاپ رظن ددوم نیادد هتبلا

 نآ یکی . تسا دولوم زین یرکید
 لاحمهدنسی ون یارب : دب وگیم هکتسا
 اب ءاحنازا یون دناوت: هک تسا

 ین اتسادهکن ۲ رگمدی ابب رانک نآزاهلیف

 تیبثت اد یوماقمو هدیسرپاچب هک
 و . تسا هدوش

 ناذاسملبف هب یفافنا دوطب

 دزپرب بیچب اد نآدوسو دشوررفب
 كي رظن نبا لپاقم تمسرد تسرد

 نآ و تسا دوجوم زین رگبد هدیقع

 ظاحا رهژا هدنسوت ره هجنک هکشیا
 ورلاک ینکت نادک نیکن د یاهتنارد

 وتسا هتفمن_یزاسلیف زکا رم لدرد
 تسد هل | رصمدی اب هدنسپ و بیت رت نیدب
 زا و دیوشپ یبداتیلاعف هنوک رهذا
 دنمهرهب لمجت رب یکدنز كي

  یا هدنسیون نی

 1 ی ابتحا شران رشت
 ۲ یدپانکرادت یبسانم مرف
 ۲ یلطم دنا وتب نآ

  زبب دداد تفاب رد زین یترجا / [لایئرد» دنک نیمات| راه و,دوتسا

 رو نوح هوره هد
 | یاهنسبوت نیثچ ددومرد
 رگ لاعا اهژاعیلیت
 نایادگب هکتسبا هقدص

 دارا هتچرب هنوس

 نر زانات تعنسرس یفادمو لدا
 "سا یلاکی رماهدنسبوت یوگنیمه
 اهیپت رمادد ,هکثآ یب نمدوصتب
 و دنکتلاخد شدان آ یودزا

 ملیف هب تسا هتشون نونک ات هچره
 . تسا هتخورف

 اب رد یناوج هکیماکنهدابکب
 زا یزاسملیف یاهین اپمک اب
 یتساب یودوب هد رک یئوج تحلعم
 :هدادیوب ریذ تاعلک اب هاشم

 تباتک ذا هخ-ن كب»-

 لیبموتا اب د یرادیم

3 
 نرطزا
 لس دد

 : اب یژرم طخ فرطت زا مه

 ردهیل واهدام
 هدنسبوا رگا

 ۱ اددوخ رثا هک تسا

 ب هدوسآ «دنک, ید ربپ

 تیعق وم تروص

 ۱ یمیس هب یر قج
 ۶ تروصسزدو دهدب

 ادهاثک و ریصقت
 ملیف ناکدننک



 دشاب .دجوم دنمرتهكي

 دوشن رکثم یک معقوتم متنک هنآ
 هک دن داد دوجو یتاکدنسن 9 8

 یرییفت هن وگ ره داجیازا هنادجم
 !دننکیمیریک ولج دوخ ناتسادرر

 هک یئاه جند ذا یکی دباخ
 ناگدننک هیهت تسد زا ناگدنسبون
 هیهت هکتسنآآ دنوشیم لمحتم ملبف

 روطب شعضد قوا درومرد هدینک
 رایتخا هک تسا یوحتب یدادرارت
 دوخلیم یطاصخش ارهلئسات دراد

 فالتخا ندشادیب درومرد .هیکلخ
 ای یاهنرح تسیز نسكر دباب ید
 ات دناوغب ارف ادیرکید هدنسبول

 دن ژادریپ راکب یلبق هدنسر راک
 تمسشنیارد هکیاهلسم

 عرور الناکدیآم
 42. ابآ

 هک تسا مال اتساد

 نآ یودزا ملیف هیهت

 ی ظس
 زر لاقتا درومدد ی
 ی ۹

 هدنسب ون كيهودن

 رک ماهیر وا

 مودنا و فسااب یسیلگنارصاعم ریش

 شدوخژا یرتااهنت هک نکیمهداشا
 دیدنپ امتیس هدرب یود یو هکاد

 زا .دیدتسبن رکید سکه ابیررقت
 ان «نیرکو  رتسم رگید فرط
 - اه ملیف هیهت رد میقتم روطب

 هدنس و 4 نب رب

 کا هک مکس
 و ی هوحن اس متانشآ ام ناکدنسیوت

 هتیظو ار اس موبدسب
 وب زک ان بسنیدب و دنتسنادیم دوخ

 روکنیادد یرثچب

 یاهرسدرد و ی اصمز | یکی < ميدشيع

 ینابک هکتسنآ ناگدنسیوت هورک
 ناتساددهاوخیم طقن هن ملیف هدنژاس

 ندیرخبلاطهکلبدنک ی رادبرخ اد

 نوچ یاتساد هدنب ون (بچ تمع) «تاراست وم سالوکیل» ٩
 هدنادرآ رب یک رزب یاههلیز هک «هدش وفا یصخ رم» و «محری یایرد»

 ریدمولاتم هدنپ وآ « یکلا؛لکیامرس»اب_وگدنگ نمضسکع نیارد دن اه دش

 هتحدباب هکن ناو ؛ درگ ف

 رگبد یتیقوم نینچرد

 نم . درادندوج و قق
 و ووخ یصخشهدبقع طعع
 [هدنسب ون

 هحلاصع

 راررصایلو دشورفب اهذاسملیف هب اد
 دشاب طوقحمیویا رب قحنیا هک د داد

 بیو اب یورتآ ددیریبشت ع ون یهان
 شا هلعاعم رفنکب نماب دریک ماجن اوادوخ
 ۱ دشدها وعت

 و ساس| دش هتفک هچن آ ربانب
  ملیتهدننک هیهت هی نم طابت دا لصا

 تتلو رد یتیاب

 فرط زا رما نیا لوبق
 . یناتساد دشابوارقرک ۱ هک هدنسیوت

 هنآ رد یتارییفت یتسیاب دد رک لدبم

 تناماویراداف هرگید و دوش هداد

 هک یددوم دد هدننک هیهت اجزا

 او, هدنسیوت هتون _ دهاوخیم ید
 . دن |درک رب ملیقهب

 «یاضرفسیدری دار تقفاوم

 تاب هدش نشود یو یارب هدننک

 ما قوی رااصتمم رک اواات

 2 دنکبسن هدامآ اد یدادرب

 ام دوخرتاّژا یصیخلت و سابتقا

 ۱ وا یهاک ی ل آه دیامضو نی ادروآ
 دیامشیپ دوخبدوخ لمع ماکنه

 ۰ "ماییرکو ؛اه«نیچلاب لکبت»
 داجبارداهرلیماكي راچ واه

 دات و دنمتسصالماک یلآهدیا شو
 0 تری یاح ید



 50هطنم 0۶۷ دادع

 (مادد) شزرااب یکی

۳ 

 ینادرک راک« یوق ۳

ناگشیب رنه بل اجیژاب ,سعت نود,
 ی

ءژوس رش هاب و بویحم
 ترهشهکی ا

 یساسا تازابتماژ| دداد یللمل) نیب

 بوسحمملیف نیا یتراجتیاههنی و

 . دن در کیم

 سک ورب دراجیر

طش وتشح وژ| ملیف نا درگ زا
 یب | ر

 هددوآ دوجوب اقی رثارد وتام ومامهک

 هوالعهکه ددوآ دوجوب یعلیف دوب

ادیسایسو یعامتج زتثم هکنآ رب
 

 تسب دائس و

 7 0 حرطم

اشیمعنافمهاو ین /اشامت و ین ام رهق
 دی

 کن ملیفاتدر راکب میت

 + > هک هدوب یک رب هایتعا

 تکت رم هدننک هبیتنهرب

 د رک رتعا دیاب نیا دوجواب اما

 ملیفاب تسناوت «ندیراهلمارو هک

 و اهژادن|مشچ هدهعزا دیقسوءایس

 و طیحم و هدمآ رب یمیبطرظاتم

 دیامن داجیا اداقیرفا رفسمآ

 سد واا زمیج - یلاع

 هقیق ۷-۱۱۳ و وژ

 یزنک كمرتپ ... نسدوهار

 تیک یلوه ..رتی وان اد

۵ ۷ 1۲۸۵008 

 )هو

 « زل و نوگ | رد»رد ماع لتق

 (نرتسو)
 بوک امنیس-ستسبت رآ دیالآ

 ( سکولد )یکن و
 سیئد « ناویلاس یداب ...

 ددادوج یتاک ونمب رفات وم«:فیک و ۲

 یبلاج ویوقیاهسنامدونرپ اب یگیه
 وكرم هسامحنیا دنهدیم هئارا هک

 توی یبوتج تلابادد هک ار یگدنز

 الماک و هوکشابز رطب دنفایم قاقت)

 .دنب امنیمهدن ز یرتوم

 پوکساینیس شیرع هدرپ زا
 ۰ سکولد,یبیبط یزیمآ
 ملیف رکتیم و جنصهتکت نادرگ راک

 یریظنی هدافتسا «یالک ادنداد»

 نیرتهب ذایکتی ملیفنیا.تساهدومن

 دد هک تسا نرتسو ماردولم داثآ

 هدرب یدرب ربخا لاس دنچ نیا"

 . دناهدم

 ملیف تسیدانس و هدننک هیهت

 دشابیم «سالک ادندادو نایهزین

 رویوماپلپو  یلاع
 هدروآ دوجوب یچاشابترد عوبطم هقیفد ۸۱ - ۱۹۵۷ لبروآ

 | و حلق
 ۱۹۵۷ دی

 ی رف كنهل ..نا ویل اس یراب

 نآ وروب ر یتپپاک ..فیک وا سیل و

 ۲۱6۱۱6۵6 ۶ 0 )لعبر

 یایرد یو ری یاهتاکله

 (ءارد)
 ایبماک

 29و

 دد هگ تسایپیحع یاپیئاب رد

 داظن ا«تاکلهد مانمود رز

 كيک اپ ملیف .دن

 طسوت اعیرسمآ یمایدد

 نیا هژلاپتد ملیف
 كن

 دوم دوخ

 تسی رانسودو هدش هیهت ر

 سوک دام دن ومیرو كئدلدبوید نآ

 نشخ و یلاشابت یاه هاحعصیالب دز رد

 ادیقشع كيتن اهد نایرج كي كنج

 دن |هدن | دو رپ زین

 ینادرگ راک

 هدادماجت | «نادوج ناتان و ادملبن
 شزرااب وصقن نودب

 .تسا

 ن رازاراچ - بوخ
 هتیقد+۴ - ۱۹۵۷ هم

 هدناهرف ۰۰۰ ناگی ردلا ور

 توبایزاک
 ریلب یله ۰۰یی وی دیسن ان

 یدنلنادنآ ورس۰۰« زفا رف روآ رآ

 یمن راوی

 (یئانجمارد) سابل لگنج
 ایلک
 تعنص تسیرانس اجنیارد ..

 كروي وین ددیژ ودسابل ویف اب هچ اپ

 قلا و هدومت هیبشت لکتچب اد

 و هشوک رد هک یبیظع هاگتسدنیا
 بیرغ و بیجع نانک راک نآ رانک

 و هدش لونشم ینیعم داکب كیره

 تهاپشیپ دن امنیم لرتنک ارهن اخراک
 تسین یهوبنا لگنجكيب

 یکتسدود و قاف ندادناشن

 و عیعطت ؛دیدهت و لتق ۰ نارک راک
 هناخراک كي رد هک یتانایرج ریاس

 لعب اور ؛دندن ویپیم عوقوب كدزب
 و باصتعا,امرفراک و رک راک نییام

 زا ملیف نیا هک دوشیم بجومهریغ

 ییارطضاوناجیه اهتنا یلا ادتبا

ِ 
 وا هلصوح نتفد تسد زا من

۳ ۳ 

 تنی و > ملیف نادرک راک

 رنیلک یره نآ هدننک هیهن و « نم رش

 مهار وب راثس ریخا سخش هک دنشابیم

 تساهدوبن میظنت

 رثت رد راچب ر سس پوخ

 هتیفد۱4۵۷-۸۸ نت و

۸ ۷ ۱۱۱ 01۱[ 

 (ماددولع) نیمرتیناج
 (لاک ینکت) یگن ساسی وانت وپ
 وین نیمژرسو نتسوب ..

 الماک عشوب ۱۷۷۰ لاسرد دنلکنا

 تلاو دیدج را نیادو كيتسيلاعر
 هداد ن

 لیکشت ادملیفناونع شمان هک تسا
 ینسیدهک «رتساملاتسا لاه» و هداد

 راب نیل وایارب و هتفایاروا اصخش

 تداهماپ تساهدادتک رشملیف نیادد

 یناج و ادوا شقن یبیجع تردقو
 , دیامنیم اقیا«نیمرت

 ترباد و !ملیق نادرگ راک

 ماتو نآ تسیدانسو «نوسن ویتسا

 ,  دشابیم «نروبک الب

 نم را زا راچ- بو یلیحخ
 هفیاد ۸ فا

 نو تابان ول ... رتساما اتسا

 سی وا زهیج...هلروب فح

۱۲/11۱ 1۳۲ 

 (یدمک ) كچوک هبلک
 (رلاکنمتسبا) یگن د-و رتم

  تراوتسا ۰ رتدداک او ۰
ممان هسنوپ دیوید و رجنیرک

 یروهش

 اوم یئاهنتب میز اک

 اردرمو ثژ طباودو
 .نآ ندید دهدیمدارق

 تدیئ بسانم

 ۱ روب ومایلب و.بوخ

 و وژاب دوزاب یلوعم
 قلمع دنچاب دوخ



 ۳۳ ۰صپص۰جب-ب
 ۱۳و ها

 دنادمن سکچف ؛دشاب هج

 ! «لوابنیح» تافا رتعا
 رد رج هحن ۰ دن دیسرب و

 یدیدج هشيب رته < رت داو نارد
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 ید میمصت او رک
 ایم یژابمه «لغاب رامو
 قد زین ملیفنیارد تساملسم

 ۸ نبرتهب زایکی دوخیومیب

 لوخافیا ادشا یکعیپ ره نادود
 9 سس ون ددوم رگیدراب و دومآ

 تفرگ دهاوخ رارقیرنه
 داد کن دپاب رکید داب

 دد ادیو
3 

 خیت وقا رب رس اب < رنیا رب لوب» د
 دشرهاظ هدرپیود دوح هتحاد

 ۲ نیا ترهش و رکتبم دونک

 ودیچیب ا همهرد دنم سه لاح نیت
 یو یویپ و عرب

 ناناوچ نابم رد زود دم تروص
۲ 

 ادب داسب هاوخ اوه امیس هقیطد

 لوب و زا دیلقت

 رس یوص ندیشازن و < رشیام

 هزک ادب ی

۳ 
 تسا یهپ دب در



 رد
 » هیهن مقر زا اذل
 دید رگ هتساک ( حرخربو

 توس توس حرص ححیح

 عتح ححصم

 تسایفازک هجدوب فرصت هر

۳( 

 ۱۹۵7 ات ۰
 یر هک

 نیا هیهت لاندب

 حرف

 ویرام )اد ۲۳۳۸۵۸۲1: ۹0:
 ۳ مو کلا یهکاد 6 رس وا

 سس ولوید)طسوت ملیت
 انیض هتفرت ۱ 1 و میظع) یاهمل

 ( یلت یست ام یجیت

 ل یئاهملی )اسددهک یتاهملیف تخاس ۱۹۰

 ی
 مادام > و <یت وذاوک

 رتورکت داسادلابد یتادرک راکب

 3- راک (رلوک ینرلا) و ( یلوون
 < ادویوت و ملت و درک یتادرک ح ۳ ۳

 رک 20!قوتیاهملبن هیهتژادم
 و

 نياذد هکم یدرکیم هتکننیا هجونم

 8و نیرت حرخ رب و نیرخآ لا
 ددتمامیاهیاب رت دی و ییتحوع

 « 3تدشهببت الا

 سوت < ؛ یو ریماسک ملیت
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 ۱۹۲6 اسد « اانی

 و <ییوکاح حروج» ینادرکراکب

 2 لصای» کارتعاب و مونلب رباکد
 <یبویدلاع نایلل» و < رکتیاب
 «یرگتانتلاد و« وروکل ودای رو و

 دیدرگ هیهت
 هتسکشبج ومهکی هادتشا اهن

 عا هزحص ۳ ۰ هحفصرر
 ۱ [ ی دواوگ) ینادرگ راکب (!رتاپ وتلک ) (میظع) ملیف دا ک ف

 قل  1



 ات ۲۱۰۷ یاپلاس نییام
 تقوچیه ملاع خیرات اد ۷
 یدرمنادود نیادد« درین دایزا

 و تشح وزارابند هک دمآ دوجوب

 ات هک یدرم دئازرل دوخغب فوخ

 نارنس» وا زا ته و هدوب ایند

 -)یق و راوخت وخ رادرس «زیگنچ
 لونم بلقل]

 هنوگچ ٩ دوب هک زیکذج یتسار

 درب دهاوخ مات

 - هب تسب یماقعز)
 ایسآ حناقپ « دعب
 لانش تساوت یتردق هچاب ؛ تشگ
 یا ایر تار نت ارع : ناربا « ناتهودنه

 شن 1و نوخدد ادهسود ذا یتمسق
 دوبت هت اسف | نی ]نیا .؛دن اشک.

 و < نیچروت > مانب ینادچ

 كنج ردعاک وماج> شنوخسه ددارب
 رتخد < یاتدوپ زلرگت وم

 ران رک ارهثاموک د بانان ناسکح .

 تساهدشنیمژ یود داد رس نیرت

 یرالد نویلیم "«زی ن»
 یا همالخ ؛تشذک هک ینات-اد

 4درالیم راکسا » فو رمم باتک زا

 نونک اتهک تسا «نیمیس هلیبق» ماتب
 و هتشاد دنقالع هدناوخ اهنولیم ا

 هدشپاچ دیدجت ایلاوتء راب نیدنچ
 یناوجنادود «نیمیس هلیبت»و تسا

 حیرشتاد شا هبل وایاهگنچ و زیکنچ
 یقشع یرجام نآ لالخرد و هدومن
 هدازهاش و لونم راوخت وخرادرس
 دهدبمناشت یهج و نیرتهب ادداتات

 اب هدننک هیت يژويهدراوهد

 رخاوا دد«لواپ كيد» كمك اب هقاس

 زا یملیف هیهتب میمصت ۱۹۵( لاس
 ز | تفکش ناتسادنیا

۱2 

 روهشم و نیکن
 مزاول و لئاسوو دنتف رک «درالیمو

 و «تزویهد . دنتخاس ابپم )رهمزو])

 رالدنریایم-ع راجمیارب «لداپ»
 كيی رد اهن 2م ؛ دتتف رک رظن رد

 اد نل رگنوم» كنج هک نآ هنحص
 نالر تی رد رفن را زههس دهدیم ناشب

 دنیامندازآ |ریان روبات دننکیم

 تفلاعتم رما نیا اب نیچومت یلو
 ترک رم كنج هب ویح: رد . دزرویم

 تسکش اد نمشد اهنآ هک ینامز
 هاگ وددآ زا یاروب ؛ دن !هداد

 اهن آ ذا یمیتبیرق هک دن اهدشرهاص

 زارف و دباییم یئاهر نیچومت
 یک تا دنکیم رایتخا

 دکنس هراب ود و دزادربیم یو ۰ ح

 رضاح هک دیوکیم داب ۰ دروایم

 وااب حاودژاب

 رای نیچوست
 زا هنا رهام یا هخقن روید ایر و

 هک دها هم «نآخ < :ارو نیجمک اح

 دراذکب شزایتخا رد ینایوجکنچ
 مهرد ار رانا: تردق

 . دنکش ۱

 نیچوتآهب < ناخد نادای

 5 یلسا یاه لحم و نارب

 1 ُ یمهمهنداح تشادتدا وح
 م و داتنا قافتا نیمژ رس

 یزور ؛تخادنانیوعتب !دیدادرب
 روسو ناهگان «لواپ كيد» هک دوب
 : روش یزاددوخ ملبف هیمنذآ داد
 زثارب « دداویه ناذوم > نوج
 ارووخ ینمالس یزورهنابش تیل اعف

 یداع ریغ تکرح و هداد تسدزا

 هکدادیبخشت نادرگ داک و ؛دومنیم

 یدادربملیفژا یتسیابیویدویهب ات

 یمخ رماب تهج نیمهب ؛دن داد رب تسد
 ,دیدرگ تقناوم .وا یجالعتسا

 1 تشادن زمث هک یقشع
 «نازوس» ناقت ابد وخ « وا.

 رفمنیاتدمدد .تشگز اب دوویلاهب
 لواب هکدیسرربخ دانک وهشوک زا
 اما «هنعبدقشع حرطشملیف ه واتس

 + تفات ماود اهردق ۲ همیاخنیا

 اب هک یثالتخا رثارب ددا ویهروچ
 درگادیپ < رک دابیج > شرهوخ

 قاب رج نیااب .تنرک قالطد زا



۳ 

۳ 2 ۳ 

۰ 

 نیمه رد . دربیم ردب

 ملیف نادرک را راک لواب کد

 (ددا ویه)یتابیذ ویژاب ریثات
 زا اد دوخ ساوح و شوه ۳

 ناذو-) :تفک یتتایو دار تگ

 هناضاناداگن ربخ ذایکی « 0 یکان رفع و تارق تجع

 هک تک ان رطخ نیا یارب «داکم
 ل واپ رش. وخ قشع ریششاب دوب كيدرن
 < !دیامن كالفار

 ..1 لر نیرتهب
 لد یی + ملیف تسخن شقن

 (نیدناج) اد «لونم ناخزیگنچ»
 یئاکیرما بوبحمو فورعم رونکآ
 : تسا هتفک یودوخ . دیامنیم افبا
 هک تسا یملیف نیرنکدزب حنا )
 2۱ ماءد رک یزاب و هدید نونکات

 ودصراپچ دودحرد یفلبم «نبد»

 نیادد یژاب یارب رالد را زهءاجت
 3 هیلاح یو درک

 (تلرزب نهآ ءاد) ملیفاب» دال
 تعسدب ینادارف تیث ورعمد 3

 نم بلا 7# یمان نادرگ راک (ددوف ناب)
 ۳ ورم

 یا 5
 عدس | لر ]

 ت + هو >صصصح ست

 بوم هه هه هر ح
۰ 

 تا رشد رالد
 بهم وب وبه هیت
۱ 

 دو میاهدید اه
 یافیازا نسحاوحت یو

 تم هدم] رب یو زبن قد و زب
 ادوا «تسیرآ مهاوخ ادرف > ملیق
 نایلیل و لد هک

 رد عدراویه> .دیدميهاوخ نارپترد

 بل اجصق رزاب نیتسخن یارب مایفنیا
 درک دهاوخ ارجا یزیگناتریحو
 تساهدوب هقباس نونک اتهک

 سترصوصخ رد «لواب كبدو
 هتفگ نا داگن ربغب یو ةدننک روحسم

 ؛ددادمدهس ار تور

 : تسا

 نازوسمیدرک یمرکف هشیمه»

 تشنا یدنمرته سینک ا دداوبه

 یاهب رجناپ هصافدیو روصدد
 تسه

 نانکی زاب ریاس
 هخب رته «زبرادنمرآ وردپ»

 لد مالیف نیادد یکیزکم كدزب

 وا و دشا یمدادهدهعار < هوکاجد

 شقن هک تسا یکنامه
 یژابارمدیرا ورم» یندشن شوما رف
 یتاگشیب رثهزا < زیدادنمرآ» دومت
 اصوصخدرادن یقررعمب حایتحا هک تسا
 رد تک رشو یزاب ابرخاوا نیارد

 یغاب نیرتکچوک. ناید ملی ود
 شیب ذاشیدوخ تب وحمو ترپش

 راد رموملف یدوزا دو_* <اپک رک دن

 نادنمقالع ودن داد شب امن

 یلاع میفدد اد وا یتامروف رب

 رتا) «نا

 وجعت یو-ارف ه

 -جیه(نموهناج
 .تخاس دن

 -قوت ملیئرد «دهرومستک اد

 هدیعرب ار «نولن وه» ی

 تیقنومنآ ددیزاب ٌهطسا وب هک دراد
 زلکیا نیجملیق ددو درک سک یدابز
 اغیا ارموس لد (یندبس حروج رنا)
 . دومن

 ات هک یت ۰ «زموگ ساموت
 یانشات

 رک لا

 ناگ هتلاوخ یا رب یاهزادن ؛

 ۲ ۰ هحفص رد هقب



 یهاشتل ود نسح یاقآ
 روصت فالخ رب زیرعتسود

 اح داقت دوخ زاکاماش
 هدالع و مياهداد رارق ناک دنا وخ

 داقتت | وا یتح توگجه هگشیا رب

 «تشادمیهاوخن > یعا رک ناک دنناوخ

 دشمهآ وخ احشوخ

 هک قنا هراب دو اماو

 دنجس مونذا هلجم ینیعو

 یاپطخ

 اب تک هحفص كي رز وطس

 رگید هحفح

 نیاحف نوچ هثحم سو تاحفص

 لطم مهآ وغیءد را دیرتدبب
 نت
 ومناچگب انا دد
 دته نطم دایدزآ

 بل اضم اش !

 یعاجشیمظاک رهچونمیاق
 تفلاخم .تسا نشور شنل

 و فلخم مداج- و اهبولک

 یلاگبرعآدخ

 لاس-۱-۲
 شیامنضرحم ییوخیاهملیق اهوبع
 تشاذگ دنهاوخ

 نیئوک ینوتآ-۳

 - رنه یناگدنز زالاس و

 شدر

 اهامتسهاق رمهب وز

 لاح هچ

 ددنگیم

 یتناید تودیرف قاق
 ناگی ردلان دد - نیناج»- ۰

 دنا (ییتچ نیند)ب

 تاعولس) باوج-۲
 رود فعب 0 1 دیاملاق ۳

 م)دگ ره و درشپاچ هح
 . دنشاپم لقتسم تاخاب

 لاح ؛۳ دوبنا» رونکیوس

* 

 یدودحم نیسح

 یاهملبن سنالا تكجدا - ۷
 .تسادوجوم اره دد ل

 ملاعزا ًابیرغ ددرغال ردپ
 .تسا »درست

 نیددنگل هوماس هنبا

 دا

 ٍ تم و اند دو
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 نون ات تفیلک یرگتت وم-۲

 سا هتف رگن داکسا ه دلاج

 ا

 پاچدلجیور < نیگ ریدب رگنبا و

 (ناداب ۲ )نا واهب نزد یاق آ
 وهش هیا.دیم

 زویتامروتکی وابتسارتشپ ر
 ؟ ضرع هچ دلار

 رودزهیچ> موحر«سکع-۴

 زایکپ شی اما ماکنه یدوزب مهار

 درمن میها وخ پاچدلجیو رشملیف ود
 روب زم تل هنافساتم - ۳

 ینابیش داهرف یاقآ
 هدامشنیازا روب زد هعفص -

 دش دهاو پاجق» الایفاک دم

 هدنب آ ددزین ددوشنادد ۲

 دومن میهاوخ بلج !داجحش تیاضد

 هحفصرد هنفهسگهپاچ - ۳

 ناگدش اوخرلک | ریذتسیت دن ۳۹
 هلجم لپادا رد هنفه یکع دنلپام

 . دوخپاچ ۲ هحفص یتپ

 نایهر داه رف یاقآ

 یددزپ ادیچپرب ول ولانیج-۱

 تک رش < اب و نامیلس > ملیندد
 دوم دهاوخ

 یوپدوتسا طسوت جان

 تاب ات و«دش هلب ود یسدافب لا رتام

 هغاذگ شیب ضرحب رگید هام
 دشدهاوخ

 هتدرث) ملجآمچیهترب !دذ۱-۳

1 ۳ ۱ 
_ 

 دما دنهارخهد رب یود

 پاچ مها رلحا در نیج سکع ۳

 دوما میهاوخ

 ینایحا «دس یاقآ

 هلجمب اش فا و یدنما

 ۰ مینکیم رکشن ناگدنسیونو
 دن |هدش هدادشی امن -۱
 < درگ زاب كچوک یابش» + ۲

 هدش یرادب رخ یامه امنیس طسوت
 تلعدت | هتفگ غ ورد نانتمدخو تسا

 دد دیاب زین ادملیق نیا ندادن شی امن

 ادومن وجتسچ شن ابحاصفالتخارس

 رکشن هلجم نانک راک هبلک-۳
 ۰ دینی

 زا وها-یدن وکیداهیاذ آ
 ددالعف «ینام)رهجونم» -۱

 ددادن تک رشیملبن

 رشننم هدامشه ۲ دیعز| لبق-۲
 تسا هدش

 قرش) مایق هعدنبد زبیج-۳

 تک رش (لوف-لبل دیب ناپنط_تشهبپ
 :ووف

 یحلاص ریعا یی>ب یاقآ

 ۱ دیشگ ه هدنسیوت هتنچ +
 هداد لوف هگیدواعن اه -۲

 اپ هتشرف > نانماد ذا سپ میدر+

 تسا دوجوع نارپ) هداشودزا یدیدجیتدواپ «ناطیع
 «تبقفوم شرخ یوب » مانب شیپ
 ۰ مياهدرک عدرش

 ( قیاس ) لدا یاپیذو -
 د هدش ریپ الف < ناربا یابی

 هی

 ِآپِآ"

 اش تسا هداد ۱د ول بلک ناوادتمس
 کش یلی نا زیشود 1 |وف مح

 ۳ یرورس یه
- 

 هر نانرد ۱۱ هاو را
 ,دنیآ دد دسب راد

 روم میهارغ

 ۳1 ]رمادک ره کر

 1  اب یدوک رک ۳
 ؟لینردد هتفارخن د کن راگسا
 یدرم ) سا اخ لب الف سال

 رج ِ ثسا یزابه

 :رچسم) یوسو« یاثا
 3 (نامیلس

 ۳ یرجدال كئارف زا س۱

 5 هداد شب ان نآ رهن دد یعلیف

 روپ زم یاههدامش -۲

 , تسا دوجوع

 وسدوهكاد ملیف نیرخآ -۳
 لموتهگ درادمان «هعلسااب عاددر

 مث حب نرف سکوف ینابک
 ار شلباقم لد و دوشیم

 هتل درادهدهعب <زن وج
 تگ رشملیف نیاردزبن «اکیسد

 . . یترت یاقآ
 ۱ رولاینوس» زا -

 ای یدوزب امش بوبح+

 ورق (یدسامنیس) هنامدور
 ات لود نلود اسد
 ۰ . دش دها وخ

 فچ ملیفنبل وا-۲
 اسرد هک ددادمان (تالک را
 هیهث اییملک یناپمک طسوت

 علف نبلدا (ناب ای ددریغه)
 ۰ دورپم دابشپ یو

 بک مایق نبرخآ ۳
 دراهمان «رلگبانیجد

 سگ د یاهامس رد هنفه

 .تسب مرلس ۵آ شیاب
 ۳ لوغ -۲



۳ 
 ز اهوم ندنبسجاب هک دنا

 لاس لهچ تعادود تسع رو

 تر ۳ رو
 9 نت و رک اردک ی هرز ادا دوب 4 رگ را » داوشد یاهراک وا ر+ كرد یر وه رد « لپ یدرگب رک >

 ۱ ها رآار « ثكب یروگب رگ و هروج نآ یر اا دشالاب هکدبورک هبهف یکساع حرایودذآ ,دد

7 ۱۳ 



 اسلوا هام
 | مایخودابدنسرب-دادشدذد لب

۱ 7 

 زی بت ینامنیسرارخ] ۰ # . ۳
 نلآ هک دینادب تسیئدب -

 شوخ هثیپ رته ( رس )رویت وجلبه
 دیس موو

 کی

 هجزوو بیت
 رد رهآ یماظن ناراتموزج

 دبامنیم هفیظو ماحتا رب ربت

- 
 | مامت هامهس تدم هک

 | زب ربت ددبوخ ملبقکم یتح هک ت سا
 | رتشس و تسا هدمان هدرب یورب
 فهدشهداد ناعت هک یاهمل ینابملیق

 ۱ رج « وءدوب یناکب رمآ ویدنهدن رچ

 شیامث ضرعمب دارکتروطن اهن

 دناهدش هتشاذک

 لتم زب ربت لاتسب رک امت هک -۳
 هچ ءدش یدنه یاهملنراتآ هکشيا
 هتشادسرتسدرد یدنه ملیف یسک ره
 دتسرفیم ابنیس نیابروفلیف دشاب
 ههتیاشیامن اب مه لاتسیرک امنیسو
 | یورب اب یدیدش هبطل یدنهملق
 دن زیمدوخ یامنیح

 ابتاید امن ناریدم هک

 تیعقومو لصف نتسن ادن لصا یود
 یاهملیق زا دنناوتبن , و ملیق
 ره ملیف هچ 32 ءدافتسا دوخ
 هساب ودژا شیبدشاب یتراچت مهردق

 اهن امتیس نیا ) دنکیمن راک زود
 رابکب زود دنچره هک تساینامتیم

 ناربدمهجوت (دنکیمضوع ادشلیق
 ميتامتيم لجخ وضوم نیاب ارامتیس

 < شورف ری یاهملیف هک 1
 ابابیلع- ۲۰ یاقا ل

 . دناهدوب

 رد امنیس یاهنلاس مامتهک-
 دنته اوه هیوبت دقاقا زپریت

 لوق لاتسی رک امنیسرریدم هک-۷
 یلامنس نوزس رد هک تسا

 دهد شیامن اداه ملبق نی رتپب لاما
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 ل

 زا ودا

 یاهربش ژا یکیدد یسکرکا
 یاهرهشماتدنچ رهزا وق)الثمنا رب |

 ءادا مت كيو روط ك

 اب دورب

 نوچ دنیب اریسک زا دمب ذورکب
 دوشیم ضوع امنیس ملیف هک یتدم
 2بات ۱ لوخ اییرع ملی یو
 نتفد امنیس سوه دنهدیم
 طیلب بش یارب متساوخ
 تچ ردیف لو میریگب
 دشژاب امتیسبرد هکنیاات میداتسا
 هب هکبتق و مدوب نم مه لوا رفت و
 متفک و مدیسر شورف طیلب هشیک
 دیهدب نکلاب طیلب دنچ افطلاقآ
 زیزع یاقآ متفک هدشهتخورف تفگ
 نم لدا رفن و هدمابن یک هک ونه

 سگ ره و هدش هتخو رف یسک هچب مدوب
 نکااب طیاب و دون نمزادعب هک مه
 هچب اهطیلب همهنیاسپ دوبن تساوخ
 روبجم مهامرخآ دشهتخو رف یناسک
 ینمیادالاپ ومیرضب ناب طیلب .میدش
 ميتشاذگ رکید صاخشایاربادنکلا
 دن |هذمآ دن وادخ فرطزا انوک هک
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 درز زر
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 ( میتسا وخ و متتق دنیب زا هکبیتق ودنک |دخ

 اجن[ رد رکید میوشب متمجدراو
 تکلممنیا مینیپ اندشابن یزاب یعداپ
 دش دهاوخ" هرادآ یناسک هچ تسدب

 یتداب مهندروخ با هزورما نوچ
 نکمم رکا مدنمشهاوخ تسایژاب
 هک دیترکب اهداد امنیص نیاب تسا
 :هامراک نیاژا دینکن ناجاباپ

 دلت

 ریو یمشاه رهچ ونم

 :نینچمه و امنیس راتس هلجم هتش ذگ یاههرامش هیهت کا رب

 هب دوخ بوبحم ناکشیپ رنه یابیز یاهسکع دیرخ
 و ارفرب سس

 [ تش ر)یدوسامنیس
 ده[ باقن یکن رمایق شات

 هروب رم ۲۷
۳ 

 همادا همه اب

 و تشاد

 رو نیس
 (جدننس) یسودرف امنیس

 یسداف هدشهلب ود یئایلاتی | ملیف
 ووب رهش ۲۶ زورزا خ رسباقن مانب
 دشهدادشیامن وب رهش۲ ۸) ودیلا
 دوب بوخنآ زا لابقتسا و

 (جدننس) یسودرف امنرح
 !د فک واناطلسمانب یگت دملیف

 روی رهش۳۱ یلا دوب رهش۲۸ذورژا
 نآ ذا لابقتسا و دش هداد شیامت
 دوی تو

 یرک ذرصان

 (یولهب ردنب ) نا ربا امنیس
 نیمز رس > یئاکیرما ملیف-

 زا ( سک وب نامرهق ) «نیتنوفوب
 شیامن ۳۹۱۲2۱ یا ۰
 دوب طسوتمنآ درک راک و دشهداد

 < یبالق یولوچوک ملیف-۲
 ربم مدد یلا دوی رهش ۲۸خیداتزا
 هدراذگ شیامتب(لیطعتبش ۲ زجب )

 دوب بوخنآ شورفو دش |

 * (رهشمرخ) ناريا امنیس
 و زا لایخو باوخ یسداف میف

 ر دش هداد شیامن رهم ۸ ات رهم
 دو بوخ نآذا لابقتسا

 (رهشعرخ ) داحتا امنی»
 نیگ.وسجاوما یماکتیرما ملیف

 ی زا ریش ی

 ۰ عض و

 مست رهش

 تدب رج ۷ 9

 قآ زا لابقتسا و دخهداد
 , ر دیچملا دبع

 لات + را ولب امنیس

 ( یولهپ,ردنب)
 ۳0 یئاکب رمآ ملیف-۱

 ,] رتفهیا رب سو رع ته

 ۲ 2۲ یا ۸
 :آ شوررف و دوب امنیسنیا
 "بش ۲ زجن]) دوب

 :پوکسامنیس ملیف - ۲
 .۲۷زا «تشک زاب نودب
 1 هاترپم موس یلا

 ۱ سس

 .دوب بوخ ملیف
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 ش «نامنود یاههناسذا>یا ربا

 ( همدقع ) دن ول ورپ

 رهش یاربا نلاصرو

 اب شهجوت نامعوه
 نیا -مدتمرگ توت ایت
 م دیدحت ۱ هتشفک تارطاخ

 هن اعت امهم هب لوا هدرپمابتا درجس
 سن[ رد دوشم رابصهر 4 رتول و

 دماشوخ وان ناوح نابوجشتاد

 فیئص" ناشبارب نامق وه دنب وکیم

 رارق زا اما دناوغیم اد کاوتیلک
 یاهمخز < التسا » دادید مولبع

 هقالع ذل هدرک زاب اد هتشذک
 دوخ یقشع یاههنانفا ندینشپ اهنآ
 دوشم ابوج

 واو دنن ر,«هقلح وافقا رطاهسه

 وزاد رپیم نفس

 اییملا هناسفا
 یوجشن اد نامفوه :* سیزاب زد

 قشعب هک تعیاهب رجت یب و هداس

 ۳ مانب یکسورح

 و ینارتدلاب ناکدنژاس
 یفرمم اب دنداد رظندد یویلپوک
 زا دوخ رتخد ناونمب < ایپلا »
 دن روآتسدب یلوپ نافوها

 رو هاب رب هک یللح« نشج رد

 هدناوخ ار كسو رعتنهآ > اییلا
 هکیاگنده . دنکتم ارچا یتلاپ و

 یویلب وک و ینازن الاپسا هنایماتلع
 اب ینمشدب سویلپ وک و هدششوشفم
 دربیم نیب زا ارهلسو ره شسدود

 دوختقامح و یک داسهچوتم نامقوه
 ددرگیم

 اتیل وژ هناقا

 تسا یدنمنورن ناوج ناغوه
 نارسوهنزکب قشاع راو۱وید هک

 ماتیلوژ» تساهدش یز د و یایذد»

 ریادو یوداچورجس ریثات نجتهک
 ی رومش ۰ :دشاببع توت

 اتسا هدومن رتخسع اد
 نوتنم < لیلع > « نابفوه

 زرابمهب رد !داتیلوذقب
 نب ۶

 باوغخ ناطا دیک
 هلجع اب ددو ایم تسدب

 هجرت»یل ددرگیمرپ اتیلوژ یوم

 از وا روت یاد هارته دوشم

۳۹ 

 و ,دناسر لته

 ار هب جم

 ناتس زد رنهیا رب نآ هدهاشم هک ناتعلگنا یاهنیس هتسجرب رثا
 ۳ دم بک سهم وخ نو وب بیو دا 3

 انس اد رک زاک هک هیت

 ؟یاش

 تسمه وم

 مید رم نامل | كربسث وک ردشی نرقود»

 تلاک و واهشیب هک نامهوه سوداما رودوتت م
 شاد ی ریظن مک تداهم زن یقیسومویف دنیون 1 5 3

 دوب یزوم رم وبیجع درم
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 راب رگ یزور -نیهمعغ

 نایت م)كاژ را

 ) , لاحشوح «

 هدوناهنن هشیمه؟ نادنخ

 امنیس هدرب یرا

 توس

 هد رگ هث

 اخ
 د وشیم یهو

 طرف )ا ت
 هل روو دهدیم تسد وا
 زر دیک جت ۲ فرط

 رکاب
 8م

 مر شحورد

 دنگپم تر
 وارومش 4

 این وتث ! "آ هناسفا
 رود یاهابورو راکف و شوماخ ؛ وهایهژارود

 اف و هحو رهدننک یک هنم شاهناتسادد روخیمهطوغیزاردو دنم ریه : ناف وه ح ۱
 ۶ گی ۲ ی دز

 ۷" ابی رتنآ 5 ۹۳ درهم رهاسفاهتسمه دندوب وادوخ ۲ 2 ناو ۳

 (یرتت آرد یو مه شنایفا رطا یتخءتفرمدر« نایمزا زومرمو آ روام . درادتسود ی ۱
 ؛ ناوخ زادوآ ۳

 ,رجنح نرم رث وا دان یک ردید زو رما .دندشنو
  ۰  * را اب رک ,شددب و ۳۹

 >نیاددید رمنینچ راخنا- هدشسوما رف یاب شم

 هتسیزت

 دج (بلاس زین وا هاگمارآ هکياگنه ,
 ارشمآن مدرم یازگ

۱ 
۱ 

 ۹ ٩

۱ 
۱ 
 نا وتم 1

۱ 

 نی رنک دزب ونیرخآ ناونعرد ۱

 دشیم هدهاشم را

 یارباخابتفو هک دنب وکیم
 ح

 ز هب تخاسیدرم دایاد

 < . تفک

 و و و و و نا داد
 دنکیم میدقت ملیفندنل

 :امف وه یاه هناسفا

۱ 

 نم و

 حاینف وا دلاژ

 دوتعم

 ریزژ.دندرو# نابژر رابتخام

 مات خابتقوا ثكاژ یا ربا

 «نامد وهیاههاس

 ع اد ,تایح و ناهج؛: مانع

 ی و تا

 رک نوه بیمار وای لکی امت

 فور رتتسک دا ریهد یلامد ِ
 یروو چند د مغ زا نوت ! هدو

 تسپپ شیب ین ورم 9 تاج
 زا ادیدغ ار شرتخد لیسرک

 زی ارفب و هوومن منسهژا وآ ندناوخ

 اب هدادروتسد زین جت مع
 رم جو هک لکاریم رتک

 دهدن لوخد ۱۳ رم

 وروذیمل وآووتسد هجوتم زنا رف
 تبادهلخ ادب نامف وهقافت اب اررتکد

 یداع ربث تلاح نامفوه . دنکیم

 را او دنکیم كرد اد «این ون

 دناوضن ذاوآ هک دریکیم لوت
 تان اد كرتخد لک اریم رتک داما
 وا یارب ندناوخزاوآ هک دژاسیم

 , درادن ید رخ

 دزادرپیم)ا وآ ند | وعب این وتن ۲

۱ 

َِ 
 ۴  هورم ا
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 دی اف دادنامف وه شرف آ ددسیسو

 .دبوکیمع ادو

 ( هچبن) كولیپا
 تسن نیرخآ اربا هنحصدد

 ی < الثسا» تلاب

۹ 

 نآ نشکاپ و دن اهدش هتفگ نامفوه

 93دی رعاشقوذ هج رتم نامف وه

  طاط هد «التسا > ددرکیم دوخ

 99وخهاکت و دوشیم رهاظ « اعف اهم

 دنکنایف وا یوحب

 ۴ ور هنب ) نابمنپ ارد

 گبداد ام هتابما یعقبقح دوسف»

 هرم «التسا و لابقتساب هدرک

 _ت ان رظن زا افتاب ودره



۱ ۹ ۷۵۷ ۷۱۷ 
 )۶۶۲ 1۷۵ ۳ د

 :ب ۵۵ ۷۰۵ 9 َض ۱ یادش سا ۳ ۱

 وصحی

 منیس رثانی رت نیگنا ناویه رد یا

 بوبحمهشیپ رنهکلا ونمیک

 نیرتهب مایف نیارد كين كيپ ملی

 نرتدنمراهو هد ومن ار یزاب

 هدشهتخانشاکب مایامنیس هشیپر#

 5 ای ۳ ۰ هتک اله زدممم 7

 ملیف فورعم نایک وا 

 نیپددیدا
 یندشن شومارفو كد رپ یراکهاش

 دنکیم می دقآ امشب



 هدافتسا؟یدوبمرگ رس نفلتابوت

 یدنب هقبط اب نونکا و مدرک
 اتمگیم تارب ماهدرک هک یبتره

 مهاتوک یک دن زرددرمهنچننونک
 نی شرک, ماهدید

 هک ماهسردم ربج ملعع:لوا

 كي:مود .تشاد یزمرق یاهوم
 هک نابربم و بوخ یلیخ رسپ

 ماجن |اقبرفارد یتتیهوزجنونک |
 هک ی ملعم : موس .هنک یم هفیظو
 هراش زا .دادبم مداب يداوح

 هک دندوب یناسک مينات مراپچ

 ناشبا اب ترفام ثی نمش رد

 زا یرجات : مهد.مدرک ددوخرپ
 رفوش:مهدزاب لک وربیلاها
 ۰ -یلت ۳ رجات نیا

 و دخرچیص بت رم داون
 نودب هک دشهدنتناب رآ یادع

 یدارفا مان :تنکیمتکسمیک دنا

 درکیم نایب ناشلفش رگ ذ اباو
 زاونب كنارف هک یلوا هبرم

 یلیشش  ظنب خ وضوم دادشوک
 راپ یارپ یتقد یلو همایدچ
 درکرارکت ونزا ار داون موس

 رتشی شتیها نایدآ بلاطم
 تری

 ج دییقل هالم طی
 

 دهدیمشوگ اهف رحنیاب و هتسشن

 دات سشل

 توصطضهاگتسدیابهک دش

 راکب ون زا ارراون بن رمو تسشن
 شوگ نایرآ یاههتفگب وتخادن|

 نینچا رجتسن ادیمن شدوخوا داد
 مد دورس شلدرد دیاش.دنک يم

 . دوبیاهدش

 <« رواج »> یاقآ زورکی

 : تفگ شرتخدب
 وگن هدشتسار ! نایدآ-

 تسن یلیخ ربخآ هتفههس نی دو"

 ردهلمجزایاهدرک قرف هتشذگب

 ترس زاب هدنه زورکب دتس نیا

 هک ور یلک نوا و یاهتشور

 بیز یا هدرک میاق لاچخیوت
 تک . یا هتخاس شنکشو نیچ
 رتپ ههزا و یاهدیشوپ ودزخ

 ینا رییفت تمکش تیعضورد هکنيا

 ۱ هدشلساح

 شیاپمشچ هکبل احردنایدآ

 5 هذگدوب هدش درگ بچمن زا

 ۱: نممکش
 ؛یدشهچابتسد ارچ . هلبس

 شی نهریب اتود هشاب هچرهنم
 ینقو | ربخا م!هدرک هراپ ونژا

 من زیم تقاطاب .یرس 7

 بلاج عوضوم یلیخ

 هو

 هه زا رت هجوت بلاج

 هک هیک درم ندا منودب هک هئیا
 شدوخ داتفرگ روطنیا وروت
 هدرک

 ناک ادشیاه هناشنای دآ
 :تفگ و داد

 ٩ هشأب لشیم دیاش_

 هکا منک یمندواب هکنمس

 1 ینک هاگن تتسار جدا لب

 نوشننیاو ینیبیمیکچوک لوات
 ارتزاس هصج تدوخوت هک هدیم

 یاچ اپ یالکب و یاهدرک لمح

 . یاهدرپ یاهگبد

 ادصب ردكت زمق ومنیمه
 دوب لیام هک نایرآ و دمآرد
 یوگتفگ نيازا ادشدوخیوحن
 :تفگ .دنک سالخ لصاحیب

 . هن زیمودیکی ؛ناجاب اب-
 لابثد «زواچ» یاقآ یلد

 همادا و تفرگ اد شیلبق مالک

 : داد

 ناگانالاف كن( رق ... رپوک یراگ
 نایرآ ... نروبپیه یردوا
 زواچدولک ... هیلاوش ییروم
 ردلبا و یلیب : ناد رگ راک و هدننک هیهت
 تنآ دولک : زا ناتساد

 ون یارب نم / ۳
 وتزانم ۰ مسن ه سیلبد و

 یزنپره هک مسربیم یناهمر-
 هسرپب شرتخدزا هرادقح

 اپ زا یکی هک هبوخردقج-
 .هنک زاو وردو هرب

 ارشردبنایر هلمجنیااب
 ار شرس هک تفد و درک كرت
 وپاش اب مهدجیه راب یارب
 ۱ دهدب وتش

 ار رد ژواچ یاقآ هکیتتو

 رد ار كنارف یاقآ . درک زاب
 .هداتبارظننم هک دید هناتسآ
 : تگ هنابدوم ینحلاب كنارف

 رذع یلیخ یلیخ ؛ اقآ
 دراوهدژرس روطنبا هک ماوخیم
 هکزاوگ رزبهنبلا؛مشیم امشناطا
 + تساهزیچنیا زا شیب امش

 نیل امرفب منکیمشهاوخ-
 ۱ دیسانشیم ارم امشاب[-
 ورد ؟ بلا وئس هچنی | -

 هكي زا مدآ هک هن ومیمنیا لثم

 9: هک هسربپ یشأفن یوجرنه

 ؟ یسانشیم اروساکییابش
 : تفک كنارف

 ابن رجنپ اب یزاک الاح بخ-

 شب يلگشم مارب نم . میرادن
 هی رفکب هک ماوخیم و هدمآ

 !هنکبلحورلئسم نياو
 اب لیبفهچزا هلاسم ات

 کرتخد هک هنیا عوضوم_
 ۶! ووید هک هدش بس نمهاررس

 .دهدوخس| وح و لاحالصا .هدرک

 نم ۱ یوم هکید اوج مو هجوم مهمی میس یو ی جم و4



 ؛ هروخیت

 < یرس » امتج_

 . سه

 یهگنارهعابر وطن دنا
 رد یمر رغ دادعتسا هرتخد نیا

 «فرط»نایتشاشآ ندرکز
 یددعتم ی اهد رمهکنی |لس.«راو

 .نتشاد دوجو شیک

 هچن آ كنا رف هظحل نامهرد
 توص طبضراوت ز ار رکم ک ,

 <زواچ» یاقآ یارب دوب
 ورک رارگن

 زکفتم هکلاحرد «ژداچ» ,

 ؛تفگ دیس)یم رقم

 ِك ۳ غم ( هیچ ندیم

 ور یرتخد نینچ كب
 ۳ : امش هک یفاصدا نیا

 .مشابهدید ییاجکب دیر

 : تمک كنار

 رتخدنیا راک همه !ق) هبج

 زا یکی ذدد

 لباقمزاو .
 داداش + ت

 دوخ سسا ون _ تم

 به دادیا هام 2 مای
 »: هدبش ون

 گیم دن اب» ریحت :نواب ؟سیت

 مهژور هب .هدوطنبمه.هلب-
 ینسوپ تک هب ؟ نوتسات هلچ

 :تفگ رتفد كنارفغا

 نوتارب یفاک تاحع اتسا ۱ ک تاعهات

 ماهدرو |

 اریاهدشنیشامهفروكنارف

 یهاگن وتف رک «زواچ» تسدرز

 :تفگ ود رک ناب

 یواحورذغاک هق ر و شب امش-

 ؟ نی ودیم یفاک تاعالطا

 ۰ هکاهدرک رییفت یلیخ هتفه هسود يا ! مرتخد
 ۰ متسهوت ردپ نم , نزب تسار فرح نمب

 وزهچرهه هرتپ

 اعتراف
 امقاوی رخدتفوره هدیمنوشن

 اشهفنبیم نوتفیرش دوجویلد
 رپ یشگننم شک رن هادرمناوحات

 رچ -
 نوا هختا یارب-

 ها اع انا هتمدن زره

 یفلطل اس نح زد هک ماوخیم

 رتخد نیآرسرا تسدونیامرع

 ول و نیوادم هاگی و موصعع

 دبواذب شسدوخ لا اد

 هک تفرگ میصت ناید 7 ۳ رای وآ
 ۱ او قیافح و دورب كنارف دزن

 ۳۲ هک دید! هیسیوگب .داب
 1 هد دیاب و دناوت یم رتخد

 ۳ ب او شیلع
 ۱ ض» رفا

 دیاخ

 ۱ ,دیشک جنر
, 

 . هتسا یرلک دن و تم

 یتدم هکنیا زایب ایر
 اپل وک كب زوم شکقد یاون

 ۲ عهجمص رد هیع
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۹ 

۳ 

 راکفاوتلاحنآ نددوآ ردناسو

 رادومت ار تسرستلا مئاد كي
 تشک

 ره رو, | ردوشراک اس دا

3 
 < . دشابیم

 نونجم نزکی»مان یملیف هبهش كدزب

 ارتشاب

 ] یلو دنادیبن یکءدرب دهاوخ راک "
۱ 

 ) یا هتارهام طابراو بسانتنوضم ۱

| )۵: 

 ۶(: ۷ )لا سدد( یناووبءار
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 ول دن دو مایاردوخ ریاش

 امن ( وللتا ) مات نارهتددهک

 دروا دوجوب دشهداد

 نب دددزا عرک وک > ملیفنیارد

 رنه « ًامنیس 116

 معککت رو هکیاعه درک

 تردأبم یبیجعتاک رس نی دود دوب

 هشیب

 یعیرس یاهگتیلوارت و دیزرویم

 هشپ رنه مشخ بیررب نیدب و دومیم

 ریثأت یچاشأترد و هدودت تیوقت اد

 لاحرد رکیزاب هکیماگنهان و دادیم

 نتشادهاگن تن ائاب دربیم رب راظتنا

 مشچند رک هتسخ هجست ددو نس دود

 ندرک مجمع ینالرط و یچاشابت
 تلاح كردب راداو ار وا هتحع

 رگیدیاج ردو دوملیم ملیف نامررپق

 و نیتدود یعیبط ریغ یاهشدرک اب

 ینادرک راک« رک و کح دوج >

 یدریب ینمم شود زا هک ت سا

 درادهدیقع اصتشو دهدیم رشت ملی

 كاسنادقف ین ارگ راک كبسنی رتهب»

 زاد رگ نا نیا رخاح لامترد

 لاعتشا 4 ینایتامانآ >» تا

 یکبسهچ «رک و کدملیف نیادد .دداد

 و مرف نیب لوصمقب اطمتست یکش

 دمحایاق ] هب |دهدرا و تییصم

 ميووگیمب تیلنهداوناخو یدهج"

 نیا |

 اهتروصاب یزاب
 دیازقآ تریحژا ًاصخنشم رک راب

 - راکیزاب نیت یارب هعناسک

 یصاخ تذل دن راذگسم مدچ غهاک

 ترم

 | <« رک دابوتسد ر

 تعدف هیحات نیدنچباز نآ واودوریم

 نیاژا كب مادک رو دتنسات دنک م
 ک

 ت دیأب اهتمق لب مزد

 دوش هدروآ

 -تمسق دوخ تسدأب یو سیم

 | یعونصم یاههن وکل یبقذا یفاشا یاه

 یناشیب یتحو یفاضا بفیغ . ینیب

 هرپچتلاقب اردوخ كورج ندرک و

 نیاهکدس + دنک یم هفاضا هشبب رته

 اب دش هدامآ مود هلحرم رد لاق

 اد نآ یود كيتسالتب زا یرغت

 وتفسأتدن راذگیمقاج | رو وهدن اش وب

 . دوش تعخبس

 عون كي اصخش «رک رابو
 تسا هددوآ دوجوب یصاخ كيتسالب

 و كيتسال تروصب كيتمالپ
 نآ زا ناوتیمو دشاب یم كبسرایسب
 تشابت | یناسایار یچک یاهبلاق

 قاجا زا یچکبلاق هکبتقو

 رد یفاضا یاه تمق دعآ نوریب
 نیا . دن اهدش یریک بلاق كيتسالب

 ادج یچکب لاقذا یفاضا یاهتسف

 دن وشیمهد و زف | هشیب رته تروصب هدش

 زوررهدیابءازجانیا نتخاس ًانض

 شیب اداهنآ هکاریذ دوشرارکت

 . دربراکب ناوتیمت دابکیزا

 شوع رد هکیرگید قیرط
 تست [دوریمداکب هرپچ مرف ندرک

 رارق هشیب رته ناهدردا ریتامطق هک

 صضوع هناچلکش بیت رت نیدب دنهدیم
 یلک ربیفت كي تروصب نآابو هدش

 دوکسمهداد

 یارباریذدو دیمراکب تردنب یلیخ
 یعوت و تساهدننک تحارات «دییرنه ]

 «نیلرگ ین وتت آ» هرهچیود نآذا
 زر ین ترپشو ملیف رد ۱

 . ید | اساس

 ساعی

۱ 
 , ریخا"هوعت نیا یلو

 ایل اتی]یامنیس 3 رات

 یت اهملیف هبجت هدید رک ناک دننک هیت

 یودزا و دیدجهدیا نودب هک د وب

 دشیم هتخاس هتشذک ران

 «یپت هک ۱۹۲۸ لاس رد
 - ملیف یاه ویدوتسا و ناکدننک

 هجیتن یب ششوک نیرخآ یرادرب

 سب رتاثب > ملیف دندرکیم اد دوخ

 <ینورگن» ینادرگ راکب و ی

 و < ینییوک اجایرام و كارتشاب و

 رک لا یاهو

 تشونرس » ملیف و « یمرلاب و

 «ددومأتنا» ین ادرک راکب «وکسنارف

 < یلاوکساپوتربلآ > كارتشاب و

 دئدم| هدرب یورب

 مارد یاهملیف
 نتفد نیب ذا یا هلبسو اهنت

 <حرخرب و میظع» یعت داتیاهملیف
 <مادد» یاهملیفهیهت دومت یقالت ار

 دارق هجوت دزوم ایلاتیادد هکدوب

5 
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 نیچمکاح «ناخ كت او»ولر : تسا

 دوو دنکیم اقا فرگش یتردقابار
 تحتادنایچاشامت یلکب یتاههنعص
 دار-ق دوخ هجوتبلاج یزاب ریثات
 ۰ دددیم

 «ددان وک مایلپ ود«تب وهناج»

 - ژان وسرپ ریاس «یلدیرب یللوو | 2
 یخیدات حرخ رب رثآ نيا مهم یاه | « دیادد میام تلاحب دناوتیمهک

 و تیبخ روتک ۲ و دنراد هدپعباز

 اکیسروک وددتیئانج یاهملیف دنمرته
 یوزا ار «نوناق یرجم» ملیفهک

 .دی امنیماقی|یا هتسج رب شقت میاهدید
 دن (هتخاس ارملیف هک یئاهن آ

 «لداپ كيد» طسوت «حناقو
 زورما .نادرگ راک وذورید هشیپ رنه

 یناپمسک و هدش ینادرک راک و هیهت
 ناهجرد ادنآ «ویداد.وت.ك.دآ >
 زین ملیف یوی انس . تسا هدرک شعب
 ةدنسیون < ددالیم راکسا»د طسوت
 یارب وهدمآ ردرب رحت هتشرب باتک

 داپچ .تساهدش هدامآ یدادربلیف

 :«لشال فزوج» فورمم رادربملیف

 غون كي<كيدیب وم»دد دوخ كدنا
 . تلانح وارب هکص اخ نیک هالک
 كرزب ینیب مامضتاب دادیم یساط

 رکن" یارب یفاضا هلو یکیتسالپ

 دهدب یدول تشوکتلاع اههک

 اهن آ دد ۱ اشفیک

 روآ نابز دداوم

 رو رشانبسوه الت

 1 ناکدنسیو د اِ

 هاب يناوآرف یاهتمک نامز
 ۶ راشام امناساد .دندوبن
 زز ملی هیچت یا رب
 7 امئیس راک اباد

 اهملیف هیهت ببس
 رب دج 3 1 1 داب ذا ناکشیب

 نا درط

 , دن دومت

 ۳ هرود نیادد
 و ایلاتبا یامنیس

 دغهتشادرب «نایوجا رجام»
 و دوب فطل نودب و دودحم
 ,زوپمک داجیا نامزنیا
 اب یاههنحصداجی | وابیژ

 | یامنیس یدوعصریس

 یراهد ؛ «داووت ول چ
 ردیانسامایلیوو و

 |ملیفكیزوم . دناهتف رک هدپمیار
 ازب ذاگنهآ یاههتخاس

 ۲ رو دوویلاه

 2 هن وکچیه نودب هک
 اوتقم و بوذجم تعسار

 . دزاسیم

 پوکس امنیسو هقب رطو
 !دآ یناپک ًةلیسوب و
 . .  تسا هدش شخبپ

 ۱۱ نا ش یاب" تنم

 دالدنویلیم+ و دشاب یم
 ایف رد تسا هدشنآ

 کار نا
 کل یهایسرفت و, ۰

 .دن |هدومت



 عالم و۶ و 7
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 ۱ لاسدومن وب»

 رج 0624 00و91"
 ۱ ته را

 :ایهب راکت ۳ كار یناهوب هرز مع ۱ ۱
0 

 ي +" ! 5
 دو ارم هد رد یه رد لاک و
 در ایم هدرد یر مع

 >> .ملق یلباچ نام رهق

 همووانعت وهوتص ذص و مدعع زمرد ها7 ورم ودزلنوصا سهام ۳

۱ 
 نیمی ج جمله خ :هموصلفت

۷۵50۷ 2061 
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 وا 7۷. 5,5 هما و
 جتعدا اتوبان! حق



 و بومی

 ول راهب : هدننک میظنت

 یی

 یوم ور ور وب وب وب جم و مح
 دنل | وتپ ح مراد یم هنباسمب هرامش نیاردو میاهدرک هیهت دوویلاه تیصخشراهچ زا یرب واصت زا وتم تام سون نا .نآرادتسود « ما راذگیم هتبا

 اونور هلچم ۶ هدرک تباصا نامانب هعرف هک یناگ دننآ تک رث زا رفا هب مهام دنذک تک رش هقاسم نیارد هدشا لطاب ربعت لایر ۴ وا وزعر هل اه هس ۴ تباصا ناثمانن هعرق ز 5

 دومن میهاوخ

 زک رمنی رگ دزب دوویل اه-۱
 یدامشیب دادعت نونکات ملیق هیهت

 هک تسا هدرک همت یئانج یاهملیف
 ذانا وتیمن اداهملیف نیا مامتهتلا

 زر یلددروآ باسحب بل اجراثآ
 -راکب هک یئانج یاهملیف ناوتیم
 زاهدش هیهتدنم ره درهنیآ ینادرک
 امنیسملاع شزدااب وبلاج یاهملیق
 كي تاکالپ یدلاب ددوامان «تسناد
 نلاس نوردب | دمدرم هک تسیثاک ملیف

 اهنآ بلق نعاسودو هدناشک امنیص
 هکنیامالک هصالخو دداداوشبطیا»
 ناتسادکب ندت ارورپ هک ادوا ترد3

 دشاب یمحیهم ملیفكب تروصب هداس
 . درادن یتادرگ راک چیه 0

 كيرپچزا یشاقن نمود - ۲

 هک دشاب یم دنمرتهد یمیدقد
 دایژ هقباسونس ندوباداد دوجواب

 لررد دنعتم یاه ملینرد نانچمه
 ناینرو دنکیم .تکرشهنخلدقاقم

 یو تک ش اب هکیرایسب یاهمیف
 ن رتس و یاهلیف یداب زد !دعنهدش چت

 وتیقف و؛مظعا تسند دراددوجو

« 

 و
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 یزابنوهرماشیسمل عردوا _برهش

 هزابق |ریذ هدو,نرتسو یاهیلیفرد

 وا یزاب كبس هرخولاب و مادنا و
 تسانم الماک نربسو ملیف كبیارب

 ناد رگ راک رکا اصوصخم دشاب یم

 هجیتن رد.دشاب «ناایزدرف» مهملیف
 ملیفعون رد هک دب ایم دوجوب یرثا
 دشاب یه ریظت .یبالماک نرتسو یاه

 یارب لبق لاسرکا دیاش -۳
 نآ رد اد «كاوت میکو داب نیلدا
 دنم رنههداتس نيامان میدیدیمن ملیف
 : دشیم وحم اهءرطاخژا ددویلاه

 نیا «ناک ولآ وشوج»رکا مهدیاشد
 وا دروآ یمندوجوب اد بلاجرتآ
 -یمن تسدب اد شین ونک ترهش نیا
 یاهامنیسیتح هک یتاهلاسرد.ددوآ

 یاهملیف
 مظعم یناپک فوخم و لای رس

 -.اک دندادیم شیامن «كیلباپید»
 نارکا ندوبن یلاخ یارب یهاک
 هداد شیامن هداتسنیاژایملیف دنچ

 انیسمدرم طقف لبقلاس الو دجیم
 دنتشاد دایب اروا مان یمیدق یود

 نارهتلوا هجددو كدزب

 1 دووبل اه تصخش راهچ ّ

ِ / 

 نآ دد وا یلاع یداب زورما یلو

 هلیسوب با رشندیشوت اصوصخم مایف
 هک ش ثعاب شیاهیتسمدب و ۱!تک
 دنن ادیدنم رنه هراتس كي اروا هعه
 نیاذامه تن وماداپ ین اپمک نياوسم
 ملیفدد ارواهدون هدافتسا تصرف
 سقدسابل ندیشوپ اب هک یلاکیزوم
 ملک یم نابع اد یحیبق یاهتسق
 زا ولم» اد هسیک ات دنداد تکرش
 ,دننک رالد

 شت رهشیاهدنلک هیهن چیه:
 یاهملیف روپشمهدننک هیهت نیا هیابب
 هک |هدننک هیهت دسر یمن قرب وقد) رپ
 درخمایاردوادن |هتشو شلاحح رشدد
 لافتشا یشو رف همان زور راکب یلاس
 راکتشپ و دپجو دجاب یلو هتشاد
 یک رزب یاهتف رشب هب یاهدامل !قوف
 کب هزورما هکنیا ات دید رک لئات
 یم دوویلاه كدزب یاهتیصخش زا
 هاک چیهاکیرما یامنیسو دشاب
 ؛ درب دهاوعن دایذا ادوا تامدخ
 ناکشیب رثه ذا یدایذ هدع نونکات
 «نلاادو» < یک یند» هلمجنم امنیس

 ۱ ي

 لاسرا ۲
 مدت هزباج د

۹ 

 هلپسوب رگیدیدایسب و«تیاداذ رتوو
 هیهت وا دنتفای هاد امئیس ملاعب وا
 نیرثهب و6 یک ین دو یاهملیف رثآ !هدننک
 نیرتهب» ملیق ینعی۱ ٩ لاسملیف
 .تساهدوب «امیگ دن زیاملاس
 و سس سس

 .هقباسم ناگ دن رب
 امنیس ملاعلبلپ

 ۱۳۱ هرامش »
 - (دادنب) ع هلیمجهزیشود-۱
 (یداس) یناود رک یاتآ-۲
 (نارهت) هداز رقاب یاقآس۳

 لواپ نیج .حیحصخساپ
 هقباسمنات دن رب

 سادشان ناباق ۲
 , ۱۳۹: رامش )

 (نآرهت)هدا زیلعخ رفیاق ۱
 اذاوها) ینیپمداوجیاقآ- ۲
 ؟رشلالک نی ربش « زیشود -۳

 (نادابآ)

 ۳ تام حیحص حساپ



 تختیاب یاهامنیس نیرتگ
 ك 72 یدور

0 : 
 7[ ت+رتیلاح

 ایل اتبا یا

 تعص یهاص نت رتلاح ۱ حااع ِ

 و رث و رف
 تعا ددص هتع اس وید وتسا هس تک

 ام > سد

 رشاب هکبلف]

 پوگس امنیس

 یکتر

 طسوت یسراش هلبود

 نابباباذآ سکلآ

 هدننک شخب

 ملیف شویداد
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 ماهدند یوزاار (ورهدای رانک رد) مای هک بوبج:وروهشم هراس نوریناد دار



 هتعه یاهملیف

 دننکیمسکعنم| ر < رن دراک و شودنمراکفا و هدش هتف رک نهآ هار طوطخ

 دنشاب یم نادرک راک هقیلسو قوذزا یبلاجهن وش و یراکتبا الماک

 و یلاع كبنکع كيهیاس یلوتسی صقنوبعزا یلاخلیق

 دن آشوب یم الماک اد ابنآ ریظنی یتادرگ داک 2

 اب و هدش هدایپ داطقژ| «رتدراک اوا» هکیماکنه ملیقیادتب ارد 1

 دنسوبیم و هتف رک شوغآ رد ادرگیدمه ؛ددرک یم هجاوم «سروارتلی>

 ننسقبط هسوباریز دریک وارق لوبقدروم یناسآب دناوتیمن هتحصنیا
 زین روذک نآ میقم نابجراخ یتحایوک و تسین هدیدنب یدنه باوآ و

 یناتددوطتبامنب یتک رح نینچداظنا لباقمو یموبع رب اممرد دنن اوت یمت ۳

 ناتسودنهیلمموسرو باد۲ تسیرانسلوقب ودنشاب یمهک رود رفت ودنیا
 دننکیم تأعا رعاد

 «پیج» كياب وا نازاب رسو مرجنب رک تراوتساورکید یاجرد
 ناکدنزاس هک دربیپ ناوتیم اجنیمهذا و دن زاد رپ یمراطت بیقعتب

 اهنآ شتدا الوعاو یسلکن! یاهملیفرد |ریژدنتسه یئاکیرمآ ملیق

 دوشیم لامعتسا «زووردنا» هشیمه

 نتخاسرد هک اذودسولکیم» ریهشدوتیژوپک زا نتمكيزوم

 رسیقاست ملیف تیقفومرد ۰ هتفرک ماهلا یلحم یاهمت و اهیدولمز|نآ
 تساهدومن ینادارق

 ۱۹۷/یاهملیفیسررب
 و یتسیرک دراوه هدننک هیهت

 درادمان یلک ولیجدو نادرگ داک

 روب ومایلیو - دیدلباق

 . دشابیم كروب دل

 رمريج س دی دلباق
 هنیقد ۰۱۹۵۷-۷۱۲ هبروف

 هتیقد۸ - ۱۹2۷۸ تیان بیلیق - قوا راک سا روب
 (لت ) هلن * نیهیروج راه زهداا راس - را اتیل رو

 (لت۳)اب اب .یلنف رک راب ۳00۲5۲8۴5 13 85
۱۹۱ 0۵ ۷۲۸۵۷۲ ۲۲۲ 

 1۲۳۲5 60ص «یبانب» بشرد اپ دز
 (ماردولم) اللطها ررد ستنیتدآ دیدلآ

 پوکساملیس-سک وف توتحماهرهجت تونل ول
 ًاجنیا رد نوب ز,ولت یاه همت

 هدید یتانج رثاكيرد لیوسیابلاب
 ودیدج یاهژوس یادادملیف دوشیم

 نادنچنیادوجواپ اما تسینیمیدب
 دین رظنب مههدننک لک

 و مبیم تانایزج هللساف
 سیسودنتفایم قافتا هجوت لب اق ریغ
 یا هچبتن یچاشامت هکن [ نودب ناپک ان

 دسریم نایاب ملیف دشاب هتفرگ
 و سیم لدن و وب دانسز|«الطءادرد»

 ۱ طسوت بو تربار ینادرگ داکب مدیونلا-بوح ی ۷
 : هقیف دوس! ۹2۷ هم یاکا ودنابه ور -یت رل"اهنآد ۱ روب و مایلیو - دید لباق لیودناورس - توبلالیی | تسا هدش هیهت تراب ریو دیوید هتیقد۱۵۱۷-۱۳ سرام
 ۳ دن هیات 0
 هان ۸۵۵۵ ماد

"1۱5 ۵۲ ۴ 
 1 ولم داود ش ۳ ۲ ون

 9 5 / ی هعرزم رد لتک هداوناخ
 هه (یدک ) ریب دلان ودش

 زین .نآ میائد هبنج هک تسایا

 یاهرنک اداک یورب هک یدیک ات اب
 تسا هتفر نیب زا یلکب هدشسون امان

 شا ۳9
 ۱ دوخرهشب | اوج 0 لا

 «نایتشا » و فورعم همشن هک

 قاطادرا و «دادشوک دن دزیمار

 لوفشمهک دید ارواو دشكنارق |

 دشا-ب شیاپتادمج نتس
2 

 تعا یمرتب كئارف

 یم

 < اریوید » هب ماوخیم -
 ژورن آ هک یدئوس ات ودنآ .مرب

 نتسه مرظتنم ندرک نفلت نمب
 دیش وکتیمیتخسب هک نایرآ

 درادهاگن یعیبط ار شیادص

2 

 لوط ردقچ نوتن رفاسم -
 ِ هشکبم

 وددیأش . مث ودیمن رد

 یوسنا رفیاهرتخدامشب هتفههسات
 امش مارمدرک دامتعا هشیمتالصا

 ظفاحادخ .مالس:هنیا
 -ات دیاش . كنارف یاقآ-

 نیدربنیپ عوضوم نیاب نوئک
 رک ره یوسنارف یاهرتعد هک
 . ننکیین هبرگ

 هسنارف نمهک هتلعنیمهبو-

 .مرادسودار

 هاگتسیاب نیدیم هژاجااب ۲
 ؟ منک نوتتردب و مایب
 ؟ ندداب نیاوت - ۱

 رگ |نوچهرادن یبیع هشا,

 یدرمنوا «هن وخمرب یدوزنیاب
 منک ۳ دو شاهات هک

 ! هشیم نونظم ۱

 ۱ یگیمیچ مسوقیمرت |
 ودرناشیانیب یفرح رهی ۱

 2 ودراک> هب هکنیاات دشن لدب

 مزاع هک ین رت .دندیسر «نویل
 هظحل دنچ زاشیب دوب <سین»

 یناربا یاهویدوتسارب رودرد

 ارم و من دادلماک ناثیمطانمپ دروم
 اجتناب ملیف هک كنيا .دنتخاسعمج رخ
 تسا شیابن هدامآ ابیرقتو هدیسر
 نیب یتبرض ددونیا دد هک متفایرد
 نمدلک ترهشرد هکلپ هدشف دداو

 . دوبدهاوخرنوم

 نا رپتردیراک رگید نوچلاح
 و مادآ لایخ كياپ مدادن

 رهطذ زا دع رد قْشع

 اباد فک
 1 ۰ د رب یم

 رو دن ادرگ یمرب اروا

 ۰ زار زاب کا  زاپهکیدلاسایآ-

 .دیاش سین مولعم-

 یر نهار یادص تق و نیا رد
 کی هسنارف ناب زب هک دش

 ۱ ,دب وشراوس -

 لپ هکیلاحدد كنار

 1 1 ور تفد لا سس
 تفک و درک

 ظفاحادخ-

 ,« یاههناد نوچمهو دز
 زیطل یاههن وک یورزا

 «داتفانیءزب

 ک روطن امه نایدآ

 و دندوب یرایس

ٍ 
 دوب دهاوخ كانتشحو

 :هظحل نایهرد

 ارواو دمآ نوریب

 اشک هب وک نوردی و
 دوره 0

1 ۳ 

 : دوبنایرآ ردبوا

 ۳ شاد هکیناک



 دیر

 دلا رتشاب

 نسود وهكار

 هثین رتهنی رب روهشم

 دوویلاه

 یرول رییاپ
 هداتص نیرتباذج

 ۰ نت ۲ اب یعقن

 ۰ )ته
 / نیازآنایجاشام بیجع لابقتس#
 2026 0۸ ۷۷ نیو درف تسا هتشاد هقناس ۴ 0 ۳ ریز 7/7/02 2۳ رتمک داربا زد نونک ات « ملیف



 صاخلا -م : رز

 سس

 ۱ زادناراب رد ۱
1 
1 

 لگیپساماس :
 نازاکابیلا :

 هدننک هیهت

 نادرآ راک

 دل ریل و دب : تم راتس
 نانکیذاب

 یولامیرت ... ودنا رب نول رام

 | )سعد یلداچ) رگیاتساد ور (یلدن رفیناج)

۱ 
۱ 

 یج ور یداب ) ندلام لراک ۱

 دوخ هجوتم اد داظنا| شرثا نیتسغن اب هک یدرم (ناذاک ابلا)
 لماکت یوسب یمدق ددوآ دوجوب هک یملیفره اب دعب نآذاد دوبن
 یسوب ونآ) شزرارپ و قیمع «میظع رثا )۱٩۹۵۱( لاسردو تشادرب

 ( تشهب قرش ) مانب اد وا راکهاش هتشذگ لاس و تخاسار (صوهماتب
 ویک داسب نآ ,تداضق هک دنکیممیدقت امب یرتا دابنیا میدومت هدهاشم

 بین رسیم یتاسآ

 هک ت سا یملیف ؛ ریظنبب تسا یملیف مرا (دانددوت ملسمردق

 خیرات هک تسایملیف دیاهنیمیلجت نآ رد امنس داتساكب تردق و خوبت

 رک راکنا دیابن نیضدد اما ۰ درکدهاوشن شومارف ارنآ امثیس
 هتشادن یبسانتنآ اب تین یاهدننک عناقو لماک ملیف

 دن اسریمن اداهن آ فدهو دوصقعو

 دنیچیم ملیف یادتبا رد (ناذاک) هک یلیصفت و لوطرپ هنیمز
 رابتخا با دیچاشامت (تساهدرک لاغشا ۱دملیتلوط مداپچهس هنیمزنیا)

 كيدزن بلطملصاب هکیماگنه یلو «دیامنیم یفرگشو میدب هجیتت هنشت
 دو ریمهرفطهتف رک شودب اسخش هک یتیلوئسذا اداکشآ ناذاک میوشیم
 یاچب ادامهجوت دوخهدشقیدصت غ وبن اب دیامنیم یعس و دنکیم توکس

 دی امن فوطعم یرگید
 كرزب دنمرنهنیا هک ینانابرچ نامه ابآ «تسیتمولعم ؛ ارچ

 ادوا مه اجنیارد دندومن [یدازآ یوبدارف) ملیفنتخاسب دوبچ» |
 هدیامن ذاربا اددوخ دوصقم هناداذآ هک دناهدش من امو هداد ردازآ

 دنا وتیمن یرگیدزیچتوکس زجنآ خساپ هک تسایبااج لاوتس
 . دشاب

 ترپ ماب تشپ )ا اد یدرمكروب را یاهزادتاراب زا یکی دد
 اجن آات نایرج مولحم مهوا تیانچ دهاشو تساسخشم لناف . دننتتیم
 . دیاپیم همادا دنک یف رعم ادلئاف دهاد

 ۳۷ ۳ رب

 م و انشآ مث «نازاک» نیا زا هدافتسا اب
 اما فدهو وومقسب

 1 عامتجا

 اب و هب زج ۳ , ریظن ( ناز )
 [نادج وذونه ناوج نیادوج ه 3 ر رر لت ۱ ایعا زار وا راکناو

 تی ۲ ایم رابفو درک رافش هنبآ ربظن وا . تصایق

 ۳ یزام ریف,عیاتدد ) .دشاب هدون دان ی
 9۶ زب رگیدوا اجنیادد .تسا ددا ددرکیم درا و واب 4 ۷ رط نا ۲ همارم [ دنیم هعلاطوا داتاد )یملاسکع و دژاسیم

 ناف ر دریگیم اددوخ ميمصت 0 تل رک و هژدایمیا رب

 و لماترد «ناذک > كبس ملبف باد
 اد) هبش ادوا هک دژادنابع نأتساد

 دو تردفاب (ناذاک) هک یباه مث اادب
 دن درگیم نی زگیاج هدننب زفهرد

 1 شنا رطا نشخ رد« هک یاهدد متامو هداس رتخد (یدا)

 ار روخ هک یداک
 .رخالاب و دنادیم شکتچوک ددارب زیگن فسا تشون رس یقبقح رصقم
 | یا را ۰ دهیم تسدزا ادشنوخ واب دوخنید تخادرپ یارپ
 نموکحهدا امددو زورءهربت تادوجوم تشمکت رب هک یا هیاهورفو لذد
 .طیحم ره رد هک دنتسهی رانشآ یاهه رهچ همهامن, و دنکیم
 دی دنا وتیم جت یعامتجا

 بن ایص اهرتک اراک نیا نداد ناشن رد هک ادین ادنم رثه اعقاو
 ناملصرد اهنب | رشهشاداب دوم شیاتس دیاب دن |هد رک یداکسه (ناذاک)
 ار اهن[ مان هاگچیه ناتسودرنه و دشدهاوخ تخادرپ اهنیس خیدات
 نیا باسح الوصا ( ودنا رب نول رام ) اوت رگ دته)ودف شومازف
 امدوف رپ تسادج یلکب ملیف ناکشیب رنه ریاسا امثیس كرزب دونک آ

 ؛ امئیس رونک [كب یارب < یولام یرت > شق رد وا
 دوشیم بوتحم

 (یلداچ] « هتخاسا هاب ادوا تحالمو تفارا 9

 شو راب قفاوم « ناراکگكررب مایف نیارد قثع
  , تسا حیرص تجقاوو توخ»ب هنخیمآ وا ناتساد

 درداب هنتپمآ و هناریتف قذع كب زا هنحص نیا
 قدیم یاهلک نآ یور هک تسا هنحص
 ۳ واچ یقشع لگدای



 ملبف رهلاتتب وقتا رب لوسم قاظب

 یتحو ثسا هنف رگ كامگ یربگب | ی اجنی ناز
 يعص نیلاوآ دف لوصا اپ ططان ورد ندا نی
 كردن داداو اد ناسا هکتس ادنابر. فای

 امن نع < دوماپ کدو
 | عوند ب

 # < نمفاگی راکمه و داد ر
 ۱۶( نا زاک ) وارده هباس)ا دشرما

 لصا دد اد دادناردا طب

 یاوهدد هکتیماگنهاب و دنا.دج

 ناشا یداب یاهپتشک ها۳ رگناو 3
 ِ ب ۱ واهشا

 دنسرفیم دد دز( نعف اک ) هقیل و 3

 رک وک جروج

 تافومناوبا وب ولایفوم

جنیرگ ترا وتسا( زن وجایدونکیو) رند اور
 و

 (دولبتكي رتاپ) سدوا رتلیب (جاذاسینورریک

 تای رظن ددیا رب تسا یاهدننک من اق خساپ
 7 » او » هآ

 راکددومدد «هذوریدهچید هدهاشنا تن ی
 هک نی دقنن

 )۳ ! *الوجم نادهتنمزا یخرپ 4
 ی كار

 ِ ین ادرگ راک ۳و کر
 ین اد رک داک كبسنب رتهب> تساهدومن فا رتعاار تقی

 یلد (ما رهب همچ رت «متفهرثه امنیس» تالاقمیرس)1) «تسا سراب
 رک اسد
 (رف نب هشیمه هث تسایبسانت و طابت را دربیمالاب !رواراع شزرا آ

 راختفا هی امهکت سین یرثا هتبل | تحب ددومملبن ۱
 و تردق هک د رک راکنا ثاوتیمن اما ؛ دوشبوصم یک ر کد تافابز

 شذرارپ كردم كي ناونعب دناوتیماذل و دپ املیم خشم مک ارواغ رب

 دریک دارفوا لارادف را هدافسا

 و طیحم داجبا هدادماجنا ملیفنبااب «رک کو هک یگرربراک
 1 .تسا ناتسودنه یاهرهشزا یکبراسلآ

 یاهیندبدو اهیتفکش هنشنهشیمه هک عادنیس» واکجنک نرود

 هتشاد فوطعم ناتسودنهیوسب اددوخ هج وت اهداب نونک ان هدوب نام

 هک تسا یا وسمفپ رعث نامهنبا «بلاجع نیمزرس نانسودله»

 هشیمهزنامنیسان درگ رک و .دنب موشک نیازا نیبرهاط نادر
 نیمژرس مجنیارباهن ۲, دن اهدومآ هداسولمح اددوخراک نآپ
 ژااررام تولف زیگن ارعس یادصاب هک ضاترمدنچ ندادناش ۵

 فارطا ابیذ نازبنک ونایوررپم هک یاهجراهم ؛دن رآ یمندرب
 یفاک اد اهلگنچ و اهنشدزا لا رن ژنالب دو ر دن )هوا

 دب امن یوریپ ینیعم شور و تابسزا هگت سین

 ثامدرمادناب دنه یئاکب رمآ و یاب

 زا وداجو رعس یورباب ارمن اومو تدلاکشا

  ملیف نبااب
 نیددد هک دشاب راب نیلوا یاب امنس جین نک مدت
 اهن اب ایخرد هک یداعمد رم درک یم ناتسودنه کات و

ِ 

 _ دنچ هک ی جاعو تخبدمورم .دنیامنیممالآ ۵

 ی

 مهناشرطادپ و دن )۱۸ نو رپ دوغ ككلما دننسیل ددافاد یملچ | )اب یخ
 دا وهلسوتم پچ یاطسا ولمد هب اهنآ حفدیا رب هک دنک يما و واطغ

 مهدررب امنم ااماک هلئسهدنچ .تساهتفشآ یدنسپ رب هلوح
 یرزلعب هنا رگ دارق یعرفلئاسم عاشلاتحا یلصا تفدهو هدش طوولخ»
 مابت زا یصخع سجبش دوشیم دداسف یج ًاعایاربت نانابدد ینح هک
 ن ةب امن طاپاتحا

 نایمرواریوخ و دپ امن ه)دایمهک وچیارب دن ادبما هک یناوجذ)

 یه رو دنگیم یسح دورطم و ابنا لئاو« و فلاقم هدرگ ود

 ملبف كلي رثل [ یزآ یمهنسه یدودداجپایجود سلپمک عونکپواددرمآ

 راهتخا یب هدربپ» شیب یهاگ رب دنن اما روا پالقت |ناپ رج. .دهدیملیگشنا د
 لآههسباو تاساسح اب هارد ناتسودته شردام نهپمذا یدادف يلعب

 هعهرد شددپ یسپلگن انوم هافساتماما دنکیم ماپقنیمدرس نآ مدرم

 هریگب نایچ دامعتسا هبلع یعطافمیس" تسیل ردافو دهدپم دا ذآ !روالاح

 همتا ددا تسب وا یک دل دو یعم فدهومدبا دوج وناگما هک دنیب یم

 ووخفدهواكمک اب دباشالدذاد رپ یموجنسج شب واطهد رم نثفابیا رب

 دب ابن یصعشعار
 رسیظل یاهگ ددد ناوج شه هنپپاپ اددوخ«ت ] یارب وایمس

 لیسا یدنهكپب اد شهچ وتهاگن 7 «دوشیمهچاوم تسکشاب هدب امن شووخ

 یسگ ریتددلا اددوخ دناونپم بی رشنپ اب دنکیمراّتف و دزاسیم فوطعم
 هک تسایسیلگن انشخو یدجرسفاثپ ناباپ رد هرخالاب اما ؛ دهدتاجن

 دب امن ریخست ادوابلق

 قیاونالماک تحب هربن دوجوع نباهیحور لیلحت و هب زجن رد ملیف

 دن اوت یم هک پموسلاج هداسناپ رج نیمهاهنت ه افسانمیل و تسا هتفاب

 «بالق !نیادناشل . تسین حرطم مابفنیادد دوشهدیءا «یدآ زا مادد»

 ۱دیساپس تادولطع «اوخانهاوخ لالفتسا بسک یارب تلم كيبالقا

 عوبطما یاهدننز مضوب هشیمهزبب رنهد نسابسطالتخاو دزو ًابمشیپ

 و درگتواضت فرطیب ناوتیمن عقاوم 4 وگنپارد .دب ًابمرد بآ زا

 :دپ امن بسک ی رنهشذ دادن اونیما دب] یم دوچوب هک یرلاریت بیت تنباب
 روسناس» هکاجنآات تفکدباب «یناووب هادداپچد درومرد

 ودن |هدومن تپاعراد یفرطیب نآ ناکدن اس دادیمهزاجا «یللما|نیب

 یسک درب ذابتما دلاوتیم نیمه !هرظنب ینوثک دوآفساتمضوب هجوتاب

 .دوش بوسح«ملبف نپ ایا رب

 یا هل ادنم رتهوبلاج یاهیزاب ءانثتسا نودب یگمه ناگشیپ رنه

 سی رثگ ] كياددوخراپ نیلوا یارب اجنی | دد<رت دراگ واچ .دنهریم هبارا

 یلیخادوا اسفش نادرگ داک هک دنچره . .دنکبمیف رمم یعقاوو دنمرنه

 دنچ ددو (یسورع تافیرشت ٌهنعصرد اوصعم) هدوما یهارمهدایز

 یکب دد درک فا رتعادب اب «ددرگیم صوصحم یاهژادناانوا فعض هنحص

 «دامل|نراغو بیجع تردم دسریم دوخجواب شی اب رنه هکی ناکسود

 نیرتدنمینه ابادوا ناسنارابتخایم هکبروطب دوشیمرادومن الماکو |

 , دپامنیم هسی اقمانیس نارگی اب

 کی سیلگن ارضا شقن دد «رجنی رک تراونسا» سنامدوف رپ

 ده هم تسا یمناخب قلعتم ملیف یزاب نیرتپپ ها « تساریک و بلاج
 > دوشیمرهاظ یدنه لیصاناوج <تیجن اد» تسین ومک ردامشفت

 دون بوکس انا اجنپارد «رکوک جدوج» هکی اهدافتسا
 «دوشیمداوتمیاهداتس» واپوکسامنیس ملیف نینسخن ) تسا هجون زر

 .(تسا هدشنهداد ناشن ذونه
 بسا و نسارید «رگ و ک> یباغتنا یاهرداک

  یسورعب بت ما یم كچوک رظنب امنیصشپ رع هدرپ هک

 .یایم مشچ هک یبلاج بازولک ربظن «ژوبنامسینارادو «رندراکر

 )ووکس امنیس یاهیفدر تونکان دادیم ناشناد عرتدراکا وا
 یر وز هد جوممو جکی اهنالب نینچهو دوب هدر

 بج



 ورک راکسا هز هزیاج۸ هک اگیرما یامنیس كيتاءاردرث] 3م ینالوطراظتا ِ"
 دف 4 7 نت

 سد ودج يا نبی ق و رخ نادر ر ۲ ۱ زا هک دنادم یملف شرتمارن] هنءانو دنمرنه ناد رگ راک ۰۱:ا۳از) ت

 زادنآ راب رد

 و

 و تارک امئرص هدرب کوررد 1 دن

 رو دوخ هنادنم ی یزاب هطصا وب هدش تباث
 و هدشراکسا هزیاج ذحاب قفوم (زادنزراب رد) ماین

 : 1 درو ] تس ژ) یاعتقا 2 تا د

 ِثِ ی

 ۱ جت 0۳ هخیه یارب ودتارب نولزام یزاب و نازاک الا ترزب نادرک راک رنهد

 :آ درجه نم ۳ مامتراکسا یتیم هیهت لاحب.ت هک ی ملیف نیرت یلاعد
 داد هدناربنول راههب اج

 دیتف "تراک وب یرفمه
 اب نولدامو یلاع 1۳ هجا نازاک ابلا یناهرک داک  تسا یندگت شومارف ملیفزادت ادب رو
 ۳ ء دی امنع هقیا بو تیاهنب ,اددوخ شقت

 کدو هدننک هی - ینویتءاحروج .
 2 :یتصوقواب تر ملیئد تساهرصع ناعشیب رنه نیرتن دزبزا یکی ودنارب نول رم
 4 .دهدب ناشت اردوخ هدبلاقرخ تردق

۱۵۱۵ ۱ 
5۱00 ۱ 

 دزاذهمیاجرب یدیدشرتا ین سنآ بلقو تاسسحارب «زادن او رد»

 جیهم دن | یب ملیفنیا داددا رقریث ات تحت تخس ارم «زادناربرد»
 یم مه دوخ یگداوت لا .خودنارب نول رو تس؛تسراتآ

 مهار و تلاجملیف ترم مار و تايملیف ژزادناردب روو



 ۱ هانی رتکر ربو نیرتهذدارپ 0 0
 زوزو ۱۵۷6۰۰۳۷۱۱۳ ۳۶۴ ۱:68 اوج

 ۱۳ از او 1

 | و -د نادرد راد ۱ و

 تر وص هتش رد

 متر رب دم رتش9د 2)ا رتشاب

 ا۱هابءا 97۵80 هد 8 0 رم و هیسنیج ۱

 مچیم ی ربا # ۷ 3 ۱

 یناپمک ریظنیبو كرزب »۴ ۱0۷/۵ الف دن 5 #۷

 ۱9۳۹ یی ریدار راک رآ ۱03۲۲۲ ۱۷۱۲۲الاا
 ۳ بکن ر هد وخ بت ویتهد ره در شتاب تبسد هلو

۲ 
 دوشم شردام لیت |۳۵
 اردو ۱۷۸۸ ۵۸ روا ۸ یو و

۹ 




